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GROBBELAARS 
/ ' BEGRAFNISVERSORGERS 

n goud OE Grafsteenmakers en Bloemiste 
VI 

Prag is nie net vir die oog van die bewonderaar @ 
bedoel nie, dog ook vir die fyn kuns van vake 
vaardigheid. 

Indien u nog mie 'n Begrafnis-Polis het mie, 

neem mou een uit en bespaar u en u gesin 

baie moeite en ongerief 

Pretoria se Modernste Begrafnissalon 

PRINCESS PARKLAAN 274 

PRETORIA 

TEL. 2-5402 en 2-0397 

As deskundiges wat betref hoë- 
graadse houtwerk, bied ons aan u 
prag met ons uiteenlopende afge- 
ronde muurpanele, behoorlik uit- U voel tuis by 
gedraaide traprelings, en na maat 
gemaakte skrynwerk, vir die binne- 
kant van kerke, hotels, skouburge, VOLKSKAS 
private wonings, ens. | 

Ons hou ook volop uitgesoekte Dis u eie baak 
laaghout, hardebord, deure, 

paneelhout, lyswerk en fyn gehalte 
timmerhout van alle soorte in re ' 
voorraad. 

In alle gevalle word kwaliteit met 
billike pryse saamgespan. Wan- 
neer u vir u volgende werkstuk `n 
prysnotering kry en die beste E VOLKSKAS 
waarde vir u geld daaruit wil 
haal, raadpleeg S.A. TIMBERS. BEEERE 

Skryf aan of skakel: 

S.A. TIMBER & 
OINERY WORKS 

(EDMS) BPK. 
POSBUS 6680 JOHANNESBURG FOON 33-5472/3 

A1282 
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VERGROTINGS 

in 

LEWENSKLEUR 

van u eie kiekie of 

negatief VIR AL U BENODIGDHEDE 

W.E. CAREY 
APTEKER HOUT — BLOKEIESVLOERE 

POSBUS 177 GEREEDSKAP — YSTERWARE — 
KRUGERSDORP SANITEREWARE — SKRYNWERK 

WATERDIGTING — VERF — 
VLOERTEËLS — BEKLEDINGSBORD 

Tree in verbinding met: 

HUNT, LEUCHARS & HEPBURN 
"., BPK. 

Posbus 437 Foon 393-2611 

mm ed Re 

LEWENSBELANGRIK 
VIR 

WARE GESONDHEID 

Dis welbekend dat die Spysver- 
tering elke orgaan en funksie van 
die liggaam affekteer. Om Kroniese 
of Senuweeagtige Slegte Spysver- 
tering te verwaarloos is onteenseglik 

! dwaas en kan baie nadelige gevolge 
hê. 

As u ly ee ee 

As u die gevoel van 'n knop in die 
Maagkrop kry, swaar kry om te 
sluk, braking of enige van die 
ergste vorms van Kroniese Slegte 
Spysvertering ondervind dan is dit 
u plig teenoor uself om die Dr. 
Heinz-Maag-Drank te gebruik. 

HOE DIT WERK 
Die Dr. Heinz-Maag-Drank ver- 

vang die natuurlike Maagsappe 
wat verlore is in sulke gevalle, 
maar wat absoluut noodsaaklik is 

Posbus 653, PRETORIA; Posbus 92, WELKOM 

Posbus 191, KLERKSDORP, Posbus 943, DURBAN 

EA 

ES SU 

BLINDEDERMONTSTEKING 
Die Dr. Mullers - Blindedermmiddel. 

TYDENS die afgelope kwarteeu het die Dr. Mullers- 
Blindedermmiddel vrywel honderde lewens gered. 
Dit het duisende lyers in staat gestel om die dok- 
tersmes vry te spring. Hierdie middel het dit 
moontlik gemaak dat blindedermlyers deesdae 'n 
deskundige behandeling kan ondergaan teen geringe 

me SEDEER FT 

vir behoorlike Spysvertering. koste. 

DIE DR. HEINZ- ; KENTEKENS 
MAAG-DRANK (1) Pyn in die regtersy. 

Die prys is 6/6 per bottel en die (2) Aangepakte Tong. 
gebruiker weet vanaf die eerste (8) 'n Temperatuur (koors) tussen 100 en 102 grade. 
dosis hoeveel baat hy by die (4) Hardwording van die Maagwande. 
medisyne gaan vind. Dit werk nie . 
op dieselfde wyse as maagpoeiers Die DR. MULLERS- BLINDEDERMMIDDEL is verkrygbaar by 
nie. Geen lyer aan langdurige aptekers teen 5/6 per bottel of posvry van Norwood Coaker, Posbus 
Slegte Spysvertering moet nalaat om 89, Ladybrand. 
hierdie behandeling te probeer nie. 

EERS EE EE EE EE) ld? |O HEERS SEDEER EEPEEESEPLEAEED MERE EE ED EE ED EDE DE DE GE AE DE EED 
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KROONPRINSES IN DIÉ 
MOTORWEÊRELD Ty 

RENAULIE 
Geen ander motor in sy klas kam 
aamspraak maak op die uitstaande 
ekonomiese . en betroubare mwerk- 
verrigting van hierdie 5 - sitplek 
wêreldtreffer. Meer as 40 myl per 

gellimg! * 
Ook verkrygbaar met OUTOMA- 
TIESE FERLEC SKAKELAAR teen 

geringe ekstra koste: 

RENAULT ONDERDELE EN 
DIENS ORAL BESKIKBAAR 

Vir toeligtimgsliteratuur en demom- 
strasie gaam ma . .. 

CURRIE MOTORS 
— (PRETORIA) (EDMS.) BPK. — 
H/v. Schoeman en Van der Bijlstr. 

Foon 3-2994/3-8799 
PRETORIA 

jis `n Plesier 

HB/W/7S 

AGRI AE IG EE 

Die Allerbeste Keuse vir 
Skool en Koshuis 

VOUBEDDENS 
deur 

vir Volmaakte Rus 

Die EDBLO-voubed vou heeltemal plat, 
en word maklik oopgeslaan. . Dit staan 
vas en stewig omdat dit gemaakis van 

sterk hoekstaal wat swart geëmaljeer is. 
Daar is verskeie soorte met breedtes 
van 2 6”, 38,8: 6” en 4 6”, matras. 
lengte 6'. Voortreflike mat van staal- 

“ 

- 1a 
EDBLO 

| 
. 

maas. 
Sekretarisse van kosskole, koshuise, te- 

huise en weeshuise word uitgenooi om 
aan EDBLO te skryf om pryslyste van 
beddens en meubelbenodighede—hierdie 

Alle navrae aan: 

 HAARMATRASSE  — 

firma, is reeds jare lank deskundiges in 
die vervaardiging van . ... 

DUNLOPILLO- BINNEVEER. en KLAPPER- 

KATELS en DIVANS 
KUSSINGS — GEMAKSTOELE, RUSBANKE, 

RUSSTOELE, ATELIJEEBANKE, ENS 

Edblo (Tvl) Bpk, Posbus 6488, Johannesburg.Edblo (Natal) Bpk. Posbus 364, Durban. 
“EDBLO (Kaapland) Bpk. Posbus 27, Howard Place, K.P.” 
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Offisiële orgaan van 
Die Nederduitsch Hervormde Kerk 

van Afrika, 

Posbus 171 - Foon 660-5916/7 

IR GERS DORP 
(Geregistreer aam die Hoofpos- 

kantoor as `n Nuusblad) 

Peruormer 

Gedruk deur 

N.H.W. - Pers, Humanstraat 55, 

Krugersdorp, en uitgegee deur 

` Die Ned. Herv. Kerk van Afrika. 
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DIE BLAD VERSKYN DIE BEGIN VAN ELKE MAAND STUKKE VIR PUBLIKASIE MOET DIE REDAKTEUR 
NIE LATER AS DIE EERSTE VAN DIE VOORAFGAANDE MAAND BEREIK NIE. 

BESINNING OOR AFSKEIDING 
IE kerke van die Hervorming het veel meer 
opgesplits as die Rooms Katolieke en as die 

Ortodokse Kerk. En onder die kerke wat ont- 
staan het as gevolg van die Reformasie in die 
sestiende eeu kom skeurings meer voor onder 
die kerke wat Calvyn in die leer volg as onder 
die wat Luther im die leer volg. Die ergste 
skeuring onder eersgenoemde kom in Nederlamd.- 
voor waar daar ongeveer `n dosyn verskillende 
kerke en kerkies is wat elk die woord gerefor- 
meerd in een of amder samestelling in sy maam 
dra. In die V.S.A. is daar verskillende kerke wat 
hulle ma Luther moem, hoewel hierdie verskille 
verband hou met die verskillende duisende 
Lutherse emigramte uit onderskeie lande van 
Wes-Europa. 

In ons eie land is daar `n half dosyn engel- 
stalige Protestantse kerke en byna dieselfde ge- 
tal afrikaanssprekende kerke, hoewel twee van 
laasgenoemdes so klein is dat gewoonlik nie met 
hulle rekening gehou word mie en gewoonlik met 
gepraat word van die s.g. drie susterkerke” of 
drie Afrikaanse kerke. 

Hierdie drie kerke is inderdaad ,,famili€ 
van mekaar. Hulle onderskryf dieselfde bely- 
denis en het in hoofsaak dieselfde stelsel van 
kerkregering. 

) 

En tog is hulle van mekaar afgeskeur en 
bestaan reeds vir `n eeu en meer langs mekaar. 
Pogings tot eenwording im die verlede het mie 
geslaag mie. 

Im die afgelope maande is in die kerklike 
pers van die Ned. Geref. — en van die Geref. 
Kerk die diskussie gevoer oor die reg van bestaan 

van d'e Geref Kerk al dan mie. Daar is skry- 
wers aan die Ned. Geref. kant wat die vraag ont- 
kenmend beantwoord het en die afskeiding van 
1859 selfs ,,sonde” genoem het. Van Geref. kant 
is hierteen hard verset aangeteken. 

Met die oog op dit alles is besinning oor af- 
skeiding gewens. En as ons oor hierdie saak 
grondig wil besin, dan sal ons mie maar by die 
oppervlakte van die probleme kan bly staan mie, 
maar dan sal ons moet afdaal ma die kern van 
die saak en mie stil staan by die vadere se 
menings mie of by wat ,mvader” Postma of die 
,godsalige” Frams Lion Cachet of ds. Van der 
Hoff gesê het nie, maar vra: wat sê die Woord 
van God daaromtrent. 

Hierdie gedagte is deur ondergetekende wit- 
gespreek toe hy op die onlangs gehoue sinode 
van die Geref. Kerk die groete van die Herv. 
Kerk oorgebring het. 

Aanleiding daartoe was mie alleen die dis- 
kussie in `n deel van die kerklike pers nie, maar 
ook die agenda vam die sinode self, wat sou 
besin oor sy verhouding tot die inlandse sowel 
as tot uitlandse kerke. 

Wanneer besin moet word oor die vraag wan- 
neer `ʼn afskeiding gewettig is, dam dring die 
vraag hom ma vore of alleen afgeskei mag word 
as die kerk `n valse kerk geword het of is dit 
ook eis van die Woord van God om af te skei 
as die kerk slap geword het in sy tug en as 
gevolg daarvan `n gedeformeerde kerk geword 
het. 

BLAAI OM 
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Hierdie vraag laat weer die 
volgende vraag ontstaan: wan- 
meer is 'n kerk vals. Volgens 
die Nederlandse Geloofsbelyde- 
mis, Art 99 is daar drie ken- 
merke vir die ware kerk tw. 

“As die kerk die suiwere 
prediking van die evangelie 
uitoefen, as dit die suiwere 
bediening van die sakramente 
gebruik soos Christus dit in- 
gestel het, as dié kerklike tug 
gebruik word om dié sondes 
te straf.” 
Van hierdie kerk, so volg ver- 

volg, mag niemand hom afskei 
nie. 
Calvyn daarenteen meem al- 

leen die eerste twee genoemdes 
as kenmerke van die ware kerk. 
Die tug is volgens hom slegs 
'n teken vam die welwese, die 
goeie orde of ,gesondheid' van 
die kerk. 

En as hy dan hierop verder 
ingaan in sy beroemde lImstitu- 

DIE HERVORMER 

sie, dan wys hy op die treurige 
en vervalle toestand van die ou- 
testamentiese kerk van die Here 
mn sê dat die beskrywings daar- 
van deur die profete vam die 
Here ontsettend” is. ,Onder die 
yolk, die owerheid en die pries- 
ters was alles tot so `n mate 
bederf, dat Jesaja mie geaarsel 
het mie om Jerusalem op een lyn 
met Sodom en Gomorra te plaas 
nie. Die godsdiens was vir 'n 
deel in mimagtimg, vir `n deel 
besmet; wat die sede betref, 
daarin word diefstal en roof, 
troueloosheid en moord, en der- 
gelike wanpraktyke opgenoem.” 
En tog”, so vervolg Calvyn, 

,het die profete geen mwwe 
kerke opgerig mie, of nuwe al- 
tare gebou mie om daarop hulle 
besondere offerande te brimg 
nie.” As ons dit doen, so skryf 
hy, dan ,matig ons ons teveel 
aam, as ons terstond van die ge- 
meenskap van die kerk ons durf 
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te onttrek, wammeer almal se 
sede mie met ons opvattings of 
ook met ons Christelike belyde- 
nis ooreenstem mie.” 

Nadat Calvyn dan im die- 
selfde gees ook gewys het op 
die muwe testamentiese kerk, 
dan staaf hy sy woorde deur te 
wys op die Korinthiese gemeen- 
te, waar daar onordelikhede met 
die magmale was, waar dit 
treurig met die sede gestel was 
en waar dwaalleer ongehimderd 
toegelaat was en tog, so vervolg 
Calvyn, spreek Paulus die ge- 
meente aam as die gemeente van 
God, as die geheiligdes 'im 
Christus Jesus, die geroepe 
heiliges. 

Dit wil ons voorkom dat met 
afskeidings hierdie bybelse 
gronde te dikwels uit die oog 
verloor is. Maar hieroor, so die 
Here wil, 'n volgende keer. 

— JOH. DREYER 

Die Bybel Met Verklarende 
RAAG vestig ons die aandag op hierdie hoogs 
belangrike vublikasie, belangrik vir die 

Afrikaanssprekende kerke en belangrik vir elke 
bybelliefhebber. 

Die oueres onder ons lesers sal hulle die ou 
Hollandse Statebybel uit hulle jeug herimmer met 
die kamttekemninge en voetnote, wat ma ander 
ooreenstemmende tekste verwys en verklarimge 
aanbied. Soortgelyk sal die Bybel met ver- 
klarende aamtekenimge in Afrikaams wees. 

Ons vadere het vir `n groot deel hulle diepe 
bybelkenmis geput uit die verklarende aamteke- 
ninge uit die ou groot Statebybels. U kam dit nou 
ook gaan doen. 

Die verwagting is dat die eerste uitgawe 
gedurende Mei sal verskyn. Al te saam sal daar 
drie dele verskyn van sowat 2,600 bladsye 'm 
totaal. 

Die eerste deel van Genesis tot Ester sal 
ongeveer 1,000 bladsye wees, die tweede van Job 
tot Maleagi oor die 700 bladsye en die derde oor 
die Nuwe Testament ongeveer 800 bladsye. 

Die prys per deel is £2/2/0. 

Aantekeninge 
Dit sal voorsien wees van gekleurde lamd- 

kaarte, van `n kort inleiding by elke Bybelboek 
en 'n alfabetiese register vir maslaam doeleindes. 

Dit is die werk van professore en predikante 
uit die drie Afrikaanse kerke en na ons verneem 
was die samewerking pragtig. 

Die redaksie het bestaam uit die volgende 
persone: prof. dr. B. Gemser, voorsitter; prof. dr. 

A. $. Geyser, prof. dr. A. van Selms, prof. dr. E. 

P. Groenewald, prof. dr. Jac. Muller, prof. dr. P. 
A. Verhoef, prof, dr. P. F. D. Weiss, ds. d. N. 
Geldenhuys, sekr.; prof. dr. $. du Toit, prof. dr. 

J. H. Kroeze en prof. W. J. Snyman. 

Ons lesers kam daarop inteken by die boek- 
handelaar H.A.U.M., Posbus 460, Pretoria. Ge- 
meentes wat meer as 10 stelle meem, kry 'n 
spesiale afslag van 90%. 

 U moet tog mie op u laat wag mie. Waar 
emgsins moontlik moet elke gesin dit besit. 

 — JOH. DREYER. 



Mei 1958 

AAN DIE WÊRELD SE GOD. 

DIE HERVORMER 

ALLEEN DEUR MY KERK 
HEEN STUUR EK DIE 
STROOM VAN DIÉ 
LEWENDE 
WATER! 

Lees: ES. M7:1-9 

Open. 92 1-5 

Ons weet nie veel van die lewens- 
geskiedenis van Esegiël nie. Hy was 
een van die duisendes, wat nadat 
Israël deur Babel oorwin is, in bal- 
lingskap in die jaar 597 v.C. weg- 
gevoer is. Jerusalem self was nog 
gespaar. En vanuit die ballingskap 
skryf hy brief op brief na Jerusalem, 
waarin hy namens God die inwoners 
oproep tot bekering, tot 'n ander, 
beter lewenshouding. Skerp gesel hy 
die ongeloof van die Joodse volk, die 
toenmalige kerk: Daar is geen 
moreel en godsdienstige besef van: 
dra mekaar se laste nie. 

O seker, die kerk stroom elke 
sabbat vol, offers word gebring, maar 
in die alledaagse lewe is van die kerk 
niks te bemerk nie. En Esegiël 
voorspel dat as dit so voortgaan, is 
Jerusalem se val gewis. 'Tog was 
dit of Juda met blindheid geslaan 
was ondanks die waarskuwing wat 
die eerste inval moes gebring het. 
Hulle het die lewe en die deur-en- 
deur verrotte samelewing op die ou 
voetspoor voortgesit — totdat inder- 
daad die val gekom het. 

Solank Jerusalem nog nie geval 
het nie, het daar onder die ballinge 
die stemming geheers, dat alles tog 
maar sal regkom. Maar nou dat 
Jerusalem geval het, het hulle in 
groote wanhoop verkeer. 

Nouliks egter het die berig van die 
ondergang van die heilige stad die 
ballinge bereik, of Esegiël die Boete- 
p7ofeet, word plotseling die 'Troos- 
profeet. Van die mense uit gesien 
is daar geen moontlikhede meer nie, 
alles is verlore. En dit bly steeds 
die wonderlike: as die mense gaan 
insien dat hul moontlikhede uitge- 
put is dan kom God en toon Hy dat 
Hy nooit die werke van Sy hande, 
wat Hy eenmaal begin het, laat vaar 
nie. Midde-in die ballingskap, nou 
dat tempel en stad in puin lê, be- 
skryf Hsegiël presies hoe die nuwe 
tempel wat nog gebou sal word daar 
sal uitsien. 

Tn die middel van die groot ellende 

kom God met Sy groot troos. Daar 
sal tog 'n groot verskil wees tussen 
die ou en nuwe kerk van God. By 
die ou tempel het die mense dit die 
belangrikste gevind wat daar in die 
tempel plaasvind. Wat in die tempel 
ingaan was van belang. Vragte 
wierook, kuddes offerdiere. Soos ons 
ook soms die belangrikste vind wat 
ons na die kerk aanbring, ons kerk- 
likheid, ons vroomheid en ons stig- 
telikheid en ons goeie aangepastheid. 
Om op Maandag die kerk van God 
volkome vergeet te hê. 

Maar in die Skrifgedeelte vir ons 
oordenking, sê die Bybel, by monde 
van Esegiël, aan ons dit: 

In die allereerste plek kom dit 
nie daarop aam wat im die kerk 
ingaan nie, maar wat van die 
erk uitgaan. 

Dit het toe misgeloop, soos dit 
altyd mislocp; ook in ons dae mis- 
loop. Want So spreek die Here: die 
belangrikste is nie wat in die kerk 
ingaan nie, maar wat daar uitgaan. 
Die instandhoudinc en redding van 
kerk en wêreld hang nie van die 
mens af nie, maar van God. Dit gaan 
daarom wat God in die kerk laat 
ingaan en wat Hy van die erk laat 
uitgaan. 

Dis 'n wonderlike visioen. Daar 
gaan 'n stroom van lewende water 
van die altaar onder die drumpel deur 
die land in. Oral waar die stroom 
kom begin alles te lewe. Hierdie 
stroom van lewende water word uit- 
voeriger beskrywe in Open. 22. Daar 
word gesê dat die stroom kom van 
die Troon van God, en van die Lam, 
Jesus Christus, wat Hom op die al- 
taar van die wêreld geoffer het. Van- 
af die altaar gaan daar 'n stroom 
van lewende water die wêreld in. 
Lewewekkendse, gesondmakende 
water. 

Kyk hier word ons moontlikhede 
aangetoon. Aan ons word gesê dat 
ons geen moontlikhede het nie. As 
God nie Kerk en wêreld in Sy Hande 
neem nie, gaan alles tenonder. Dit 
is realiteit. Glo dit eindelik, en lewe 
dan daarna! 

Want die visioen gaan verder. Die 
stroom word steeds breër en dieper 
na mate dit die land instroom. Daar 
word gesê dat dit die Ooste instroom. 
Daar 1ê die woestyn. Hierdie breër 
en dieper wordende stroom moet veral 
vir die mens in die woestynstreek `n 
wonderstroom gewees het. Die nor- 
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Wydingsrede by geleentheid 

van die ingebruikneming van 

die nuwe kerkgebou van die 

gemeente Witbank-Suid op 1 

Maart 1958. 

male woestynbeek, die wadi, doen net 
die teenoorgestelde. Dit droog uit en 
versand hoe verder dit die woestyn 
ingaan. Hierdie stroom uit die tem- 
pel word steeds kragtiger. Die ge- 
nade van God, die oorwinning van 
Jesus Christus, loop nie dood in die 
woestyn, in die dorre doodsheid van 
ons bestaan, maar skep daar upnuut 
lewe, skep daar Nuwe Lewe. 

Dit word vir ons hier gesê: wat 
uit God lewe, wat uit Gods heilig- 
dom lewe, en deurstroom word deur 
die Gees van Christus, is vrugdrêend 
en lewendmakend. Alle ander stro- 
minge wat nie vanuit die heiligdom, 
die altaar, dit is die offer, en die 
oorwinning van Christus ontvang nie, 
het geen toekoms nie. Dit geld vir 
die groot volkerelewe, en vir ons klein 
persoonlike lewe. 

Nie uit die tempel van die weten- 
skap, nie uit die konferensiepaleise, 
nie uit die arsenale van die wêreld- 
magte, of uit die tempel van Mam- 
mon, ook nie uit die stroom van stig- 
telikheid, kerksheid, presiese ge- 
woontelikheid en tradisionalisme kom 
die waarlik gesondmakende water 
voort nie. Hierdie strominge is 
wadi's, hulle word nie kragtiger nie, 
maar versand steeds weer in die 
woestyn van menslike verwarring en 
sonde. 

Alleen dit wat gevoed word deur 
die water van hierdie stroom, wat 
ontspring uit Gods genade en Gods 
rag, word gesond en sal lewe. 

In die visioen word ook gepraat van 
vrugtebome wat weliggroeiend staan 
op die oewer van die beek. Ook 
hulle word gevoed deur die water 
van die beek. (Is dit te gewaagd 
as ons hier dink aan politiek, kultuur 
en ekonomie? Ook hierdie iewens- 
gebiede kan alleen dan vrugte voort- 
bring vir die mensheid, as hulle hul 
skaar rondom hierdie stroom, en hulle 
voeding daaruit wil put. As hulle 
rekening hou met wat God in hier- 
die wêreld laat uitstroom. 

Hierdie vertroostende en bemoe- 
digende visioen, verkondig verder, dat 
die stroom vanaf die altaar die Ooste 
ingaan. Daar aan die Ooste-kant 
van Jerusalem 1ê die dorre vlakte van 
die Dooie See. Dit is die terrein van 
die vloek waar eenmaal Sodom en 
Gomorra gelê het onder die oordeel 
van God. Daar is alle lewe verdor. 
Daar groei niks, daar het alles ge- 
sterwe. Ditis die wêreld sonder God, 
die wêreld wat daarom gesterf het 
en ondergaan het. BLAAI OM) 
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Alleen Deur die Kerk — 

die Lewende Water 
Maar hoor die blye boodskap! Nou 

kom die seën midde-in die vloek. Ook 
die mees verdorde gebied, wat onder 
die invloed van die stroom kom sal 
gesond word en lewe. 

Ek weet nie of u nog altyd oor- 
tuig is nie, dat wat ons mense kan 
bydra, kerk en wêreld sal behoed 
vir die ondergang. Maar wel weet 
ek, dat in die skrifgedeelte nadruk- 
lik aan ons gesê word dat ons ge- 
samelike en persoonlike gesond- 
making alleen kan geskied van God 
uit, en dat God Sy gesondmakende 
stroom nie buite die kerk om, maar 
deur die kerk heen die wêreld in- 
stuur. Verder, die kerk en kerk- 
mense moet terdeë besef, dat hierdie 
stroom nie in eie mening, in eie leer 
en. eie krag, maar by Gods altaar sy 
lewenskrag, sy heilskrag vind. 

Die redding kom uit die Heiligdom 
en stroom deur die gemeenskap met, 
en in gehoorsaamheid aan God en 
Jesus Christus, die hoof van die Kerk, 
die wêreld binne, en na kontak met 
Sy Kruis. En die kerk — of ons 
daaraan wil meedoen of nie, sal die 
kragsentrale wees vir die hele 
wêreld, totdat God Sy nuwe hemel 
en nuwe aarde sal gebring het. Sien 
u : wat 'n belofte, wat `n toekoms! 

Nee, ons hoef nie wanhopig te 
word as ons staan by die ellende van 
ons kerk en die wêreld nie. Wel sal 
ons moet besef dat ons ellende, ons 
persoonlike en gemeenskaplike, uiter- 
matig is. 

Maar op die oomblik wanneer ons 
skuld besef, en van ons uit geen 

moontlikheid sien nie, mag ons op 
grond van die verkondiging van 
Esegiël, bly en moedig die toekoms 
tegemoet sien in die sekere geloof, 
dat God voortgaan met bou, waar 
ons juis nie verder kan nie. 

Maar: by die belofte kom baie 
uitdruklik 'n waarskuwing; waarsku- 
wing in besonder vir die kerk en die 
kerkmense. Die poele en modderige 
plekke sal nie gesond word nie maar 
aan die verderf prys gegee word! 
'n Plek word modderig en moerasag- 
tig as die water van 'n beek daar bly 
staan en nie verder deurvloei na die 
volgende gebied nie. 

So ook wanneer die stroom van 
lewendmakende genade, van gesond- 
makend Evangelie, van die altaar af 
u bereik het, en dit stroom nie deur 
u heen na u medemens in woord en 
daad, in blye verkondiging en dank- 
bare lewenshouding nie. 

Wanneer u dan uit die kerk kom 
en die lewenswater het na u toe ge- 
kom, maar dit stroom op Maandag 
en Donderdag by voorbeeld nie verder 
deur u heen na u medemens nie, dan 
word u 'n moeras waarin giftige in- 

vloede nestel wat ook u buurt rond 
om sal besmet onder die alsienende 
oog van God. Dan is u ook aan die 
verderf oorgelewer. 

Aan die wêreld sê God: alleen deur 
My kerk heen stuur Ek die stroom 
van lewende water die wêreld in, alle 
ander strominge en strome loop dood. 
Maar aan die Kerk sê God: U moet 
die bedding wees, waardeur Ek my 

stroom van gesondmakende water wil 
laat stroom deur die hele wêreld tot 
aan die eindes van die aarde. En 
vir ons persoonlik: dit sal die erg- 
ste wees wat 'n mens kan oorkom, as 
ons eenmaal voor God moet erken: 
Dit was u genade dat u eenmaal die 
stroom van u Gees en Evangelie na 
my laat kom het, maar my buurman 
het daar niks van bemerk nie, omdat 
dit in my bly stilstaan het, omdat ek 
dit vir myself gehou het, omdat ek 
dit nie verwerk het in my alledaagse 
lewe nie. 

Gcd sê in die visioen dat Hy so 'n 
moeras oorlaat aan die verderf. 

Miskien sê u nou: ek sal ook 
graag so `'n toekoms sien; ek sal 
ook graag so 'n lewende mens wil 
wees, maar hoe word ek dit? Hoe kom 
die stroom van waarlik lewende 
water in my lewensgebied. Kyk: in 
die visoen neem 'n man, 'n bood- 
skapper van God, Esegiël mee en hy 
bring Esegiël op die plek waar hy 
moet wees: in die stroom van lewen- 
de water, midde-in die stroom van 
genade. En hierdie mensekind laat 
hom lei en gaan saam, al het dit 
ten gevolg, dat hy nie meer op eie 
bene kan staan nie. 

Ja dit besef ons almal goed: ons 
wil so graag op eie bene staan. Ons 
wil so graag bly wat ons is. Maar 
tog sal dit moet gebeur. Hierdie 
gehoorsaamheid word gevra. Die 
boodskap is: kom tot die waters, 

tot die lewende Woord van God, en 
buig u, onderwerp u. En: Bid en 
vir julle sal gegee word. 

Hierdie stroom van God gaan deur 
die eeue heen die wêreld deur, tot 
aan die eindes van die aarde, of ons 
meedoen of nie, of ons gered wil wees 
of nie. God bring Sy nuwe hemel 
en Sy nuwe aarde, en Sy weg gaan 
oor die Offer en die Kruis, deur die 
Kerk heen. 

En ons, laat ons die Godstroom nie 
besoedel deur ons menslike beden- 
kings nie. Daarom die vraag: wat 
gaan daar straks by die uitgang van 
ons kerk uit? Net 'n stroom van men- 
se of is dit ook die stroom van mense 
wat ons die stad indra? Laat u, en 
dit sal die beste danklied wees, deur 
God meeneem in Sy stroom, sodat 
as die kerk uitgaan u prediking be- 
gin. — Amen. 

— M. L. LE ROUX 
Pretoria. 
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DIÉ UITSAAI VAN 
EREDIENSTE 

Soos ons tevore reeds aangekondig 
het, het daar vanaf die begin van die 
jaar integrasie van eredienste in 
werking gekom, dws. dat waar dien- 
ste vroeër gelyktydig uit verskillende 
sentra uitgesaai is, word elke diens 
of dit nou uit Pretoria of Kaapstad, 
uit Johannesburg of Durban ens. uit- 
gesaai word, oor al die senders ge- 
hoor. 

Elke Sondagoggend en -aand 
wcrd twee dienste gelyktydig uitge- 
saai, een oor die mediumgolfsenders 
en die ander oor die kortgolfsenders. 
Die tye vir al die dienste sal voortaan 
halfelf in dia oggend en 7 uur in die 
aand wees. 

Potchefstroom sal voortaan ook 
uitsaai. 

As gevolg van die integrasie sal 
daar nou minder dienste uit elke 
sentrum uitgesaai word, maar hulle 
sal in die hele Unie hoorbaar wees. 

Die program vir die Hervormde 
beurte vir die eerste helfte van die 
jaar is soos volg: 
Pretoria: 

6 April nm. en 20 April vm. 
Pretoria-Oos: 

13 April nm. en 25 Mei nm. 
Cottesloe: 

27 April vm. en 29 Junie vm. 
Kaapstad: 

11 Mei vm. 
Potchefstroom: 

1 Junie vm. 
Primrose: 

15 Mei vm. 

Van hierdie uitsendings is medium- 
golfsenders die volgende: 13, 20 en 
27 April, 25 Mei en 1 Junie. Die 
ander is kortgolfsenders. 

— Joh. Dreyer. 

N.H. WEESHUIS 

Op 27ste Junie 
sluit die skole vir die 
wintervakansie. Belang- 
stellendes wat graag 
kinders wil neem vir 
hierdie vakansie moet 
nou reeds aansoek doen 

by 

DIE PRINSIPAAL, 

POSBUS 262, 

KRUGERSDORP. 
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BYBELDANKFEES 

Op 27 Augustus 1958 sal dit 25 jaar gelede 
wees toe die Afrikaanse Bybel deur die Afrikaanse 
Volk ontvang is. 

Die H. E. Kommissie van die Algemene Kerk- 
vergadering het so pas besluit om in samewerking 
met die ander Afrikaanse Kerke en die Bybelge- 
nootskap die groot gebeurtenis feestelik te gedenk. 
In die volgende uitgawe van Die Hervormer sal 
daar meer besonderhede verstrek word. Dit word 
aan die hand gedoen dat groepe gemeentes miskien 
`n gesamentlike fees sal vier. Vir ons Kerk is dit 
`n goeie geleentheid om in ons feesprogram te 
dink aan die groot werk wat wyle dr. H. C. M. 
Fourie as een van die Bybelvertalers namens ons 

Ondergetekende is benoem 
om voorligting in hierdie verband te gee. Wenke 
sal baie verwelkom word. 

Kerk gedoen het. 

Pretoria. 

JEUGLIED 

LIED van die JEUG- 
VERENIGINGS waar- 
van die woorde van 
prof. dr. B. Gemser en 
die musiek van mnr. 
Adr. Boot is, is nou 
gepubliseer en ver- 
krygbaar by die boek- 
handelaar HAUM, Pos- 
bus 460, Pretoria teen 
1/6 elk. 

Elke Jeugvereniging 
behoort 'n klompie te 
bestel. 

1958 ALMANAK 

Daar is `n beperkte 
hoeveelheid eksem- 
plare van die 1958 
Almanak van die Ned. 
Hervormde Kerk be- 
skikbaar vir bestelling. 
Prys 2/6 elk. 

Rig bestellings aan: 
Die Administrateur, 

Die Ned. Hervormde 

Kerk van Afrika, 
Genl. Pretoriusgebou, 
Paul Krugerstraat 484, 

Pretoria. 

Ds. P. M. Smith. 

DIE HERVORMER 

DIE CHRISTENE 

IN 

EGIPTE 
Die Koptiese (Egiptiese) Christene 

het 'n gesamentlike protes aan presi- 

dent Nasser gestuur na aanleiding 

van die onregverdige behandeling wat 

die Christene in Egipte ondergaan. 

Die hoofde van verskillende Katolieke 

en Protestantse Koptiese Christene 

het daarin gewys op die skendings 

van die reg, waarvan die Christene 

die slagoffer is. In die brief word 

in die besonder die nadruk gelê op 

die beperkings, wat aan die kerkbou 

opgelê word, die bepalings wat die 

toepassing van die kerklike huweliks- 

wette onmoontlik maak, die sluiting 

van (Christelike skole, en die weer 

van Christene in die bestuur van 

sulke Christelike skole, die uitsluiting 

van Christene by toekennings van 

grond in die bestaande agrariese wet- 

gewing, die algehele opheffing van 

Christelike uitsaaidienste in die 

Egiptiese radio, en die in beslagne- 

ming deur die goewerment van kerk- 

like eiendomme. 

Bladsy 7 

“PROBEER TORING 

VAN BABEL TE 

HERBOU” 

Geagte Redakteur, 

Ek het die artikel onder die hoof: 
,Bk Dink Hardop” met belangstelling 
gelees. Met die klem vraagstuk het 
ons te doen met twee aparte rasse, 
wat nie deur die mens nie, maar deur 
Gcd daar gestel is en wat bedoel is 
vir hierdie bedeling. Christus het dit 
nooit afgekeur of teen gewerk nie, 

want dit is die wysheid van sy en 
onse Vader. Nou kom sommige 
mense met hulle menselike wysheid 
en wil die plan van God vir hierdie 
bedeling vernietig. Dit het Satan van 
die begin af ook probeer doen. Die 
saligmakende geloof vereis nie dat die 
aparte rasse met hulle aparte kleure 
in hierdie bedeling vernietig moet 
word nie. Heeltemaal tereg sê die 
skrywer, dat aparte rasse nie saak 
van geloof is nie, want dit is `n deel 
van God se skeppingsplan: aparte 
soort mense; aparte soorte diere; 
aparte soorte plante; aparte soorte 
visse; aparte soorte voëls en die 
hemelruimte is vol met aparte sterre. 
Dus daar bestaan geen skepping son- 
der apartheid nie. Nog meer: ons 
lees in Openbaring sewe van 'n on- 
telbare skare mense wat vergader 
sal word uit alle volke en tale. 

Hierdië ontelbare skare sal ons 
op die nuwe aarde gaan sien. Dus 
selfs op die nuwe aarde sal ons nog 
'n sekere mate vin aparthede gaan 
aantref. Nogmeer, Johannes sien in 
die hemel 24 ouderlinge: en 'n lam 
en 'n leeu en vier ander wesens, met 
ander woorde aparte hede is die 
ewige skeppingsplan van God. Wat 
vir my die ongerymste van alles is, 
is dat die mense wat beweer dat 
apartheid tussen blankes en nie- 
blankes en aparte kerke onchristelik 
is. Hulle het hulself in aparte kerke 
verdeel. Nou wil elke kerkgenoot- 
skap vir hom 'n klompie nie-blankes 
in hulle aparte kerke inlyf. Dan is 
die nie-blankes mos nog verdeel in 
aparte kerke. Dit lyk vir my of die 
mense nie weet wat hulle doen nie: 
of hulle is besig om te probeer om 
die toring van Babel te herbou of 
hulle is besig met 'n eiewillige gods- 
diens, wat die apostel ons voor ge- 
waarsku het. Want om die skeppings- 
plan van God te bestry, kan die mens 
nie die ware God dien nie. Daarmee 
word 'n ander god gedien. Wie is hy? 

Dankie vir opname, 

— P. C. KRUGER. 

Blinkwater, 
Pk. Stoffberg, 
Oos-Transvaal. 
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Preekstoel en 

Nagmaalstafel 
Graag wil ek kortliks terugkom op 

die artikel van die hand van ds. J. 

S. Marais, wat onder die titel ,Preek- 

stoel en Nagmaalstafel” in ,Die 

Hervormer” van Februarie 1958 ver- 

skyn het. 

Dis altyd aangenaam vir `n skry- 

wer om op te merk dat sy boeke ge- 

lees wcrd. Minder aangenaam is dit 

egter om op te merk dat daar met 

onvoldoende aandag gelees en op 
onnoukeurige wyse aangehaal word. 

Ds. Marais skrywe: ,Prof. van 

Selms vra nl. ,Mag ons die prediking 
waarin noodsaaklik 'n subjektiewe 
element aanwesig is, soseer op die 
voorgrond skuif ten koste van die 
aandag vir die sakramente . . .?” 

Wie bladsy 31 van my boekie 
Beginsels van Protestantse Kerkbou” 
opslaan, sal sien dat dit nie my vraag 
is nie, maar van 'n denkbeeldige op- 
ponent wat protesteer teen die feit 
dat ek in my boekie by die praktiese 
behandeling van die onderdele met 
die preekstoel begin. Die vraag druk 
dus nie my opinie uit nie, en handel 
ook nie oor die plek van die preek- 
steel in die kerkgebou nie, maar net 
oor die volgorde van die hoofstukke 
in my boek. Al wat dus verder deur 
ds. Marais in hierdie artikel ge- 
skryf is, moet dus, vir sover as dit 
op my boekie gemunt is, 'n slag in die 
lag genoem word. 

Dit is egter wel waar dat ek el- 
ders in die boekie gepleit het vir die 
plasing van die preekstoel ter syde 
van die hoof as van die kerkgebou 
(p. 38 en 39). My argumente daar- 
voor, wat ek hier nie wil herhaal nie, 
is egter heel wat subtieler as wat ds. 
Marais aangee. Hy meen blykbaar 
dat die preekstoel in my beskouings 
daarom uit die sentrum gedring is, 

omdat ek die middestuk van die 
nagmaalstafel as permanente deel 
opgestel wil sien. Daarby kan hy 
hom be”oep op p. 43 van my boekie. 
Maar die feit dat ek eers oor die 
wenslikheid van 'n eksentriese plek 
van die preekstoel gepleit het, en eers 
later oor die nagmaalstafel handel, 
is 'n aanwysing dat ek die plasing 
van die preekstoel nie van die plek 
van die nagmaalstafel afhanklik ge- 
maak het nie. 

Verder maak ds. Marais veel werk 
van die boek ,,Cathedra et Mensa,” 
waarop dr. A. G. Luiks van die Vrije 
Universiteit te Amsterdam die 
doktorstitel behaal het. Dit verwonder 
die leser miskien dat een van ons 

predikante `n teoloog van 'n ander 
kerk teen een van die teoloë van ons 

eie kerk in die veld bring, maar per- 

Verdere beskouings oor hiez- 

die onderwerp na aanleiding 

van ds. J. S. Marais se artikel 

in die Februarie-uitgawe van 

Die Hervormer ..... 

soonlik maak ek daar geen beswaar 
tean nie. Waar ek egter wel beswaar 
teen maak is die feit dat, terwyl in my 
boekie uitdruklik, in ooreenstem- 
ming met ons Protestantse beginsel, 
gewaarsku is teen `n oorskatting van 
die tradisie, ds. Marais sonder weer- 
legging van hierdie prinsipiële betoog 
Sy argumente neem uit 'n historiese 
ondersoek, wat trouens net een land- 
stresk van die wêreld en die daar 
geldende boutradisies behandel. As 
in die betoog van ds. Marais met vet 
letters gedruk staan: ,Nêrens het die 
nagmaalstafel `n plek gehad in die 
toppunt van die kerk nie,” dan maak 
ek daarby twee kanttekenings. Die 
eerste is dat agter nêrens” die 

woorde ,in Noord-Afrika” ingevoeg 
moet word; en die tweede, dat die 

beginsels van ons Protestantse kerk- 
bou afgelei moet word uit ons be- 
lydenis, liturgie en organisasievorim 
(p. 24-30 van my boekie), en nie uit 
die gebruike van die Noord- 
Afrikaanse kerk, wat dertien eeue 
gelede te gronde gegaan het nie. 

Die dissertasie van dr. Luiks moet 
seker nie as die laaste woord van 
hierdie saak beskou word nie. Ek wil 
ds. Marais graag verwys na die be- 
spreking van daardie proefskrif 
deur prof. F. van der Meer in 
Bibliotheca Orientalis XIV No.a/4, 
Mei-Julie 1957, p. 105-107; hier word 
daarop gewys dat die Cathedra 
waarvan Luiks praat nie soseer die 
simbool van die Godswoord is nie as 
wel die teken van die biskopsgesag. 
Die Godswoord is gelees van die am- 
bon, 'n soort van voorlesersbank, af. 
Van der Meer kom tot die konklusie 
(wat ek uit sy Frans vertaal): 
,Maar hy (Luiks) het die karakter 
van die biskoplike kateder misken; 
ten onregte het hy die ambon en die 
elementêre inrigting van die ruimte 
self van die kerkgebou verwaarloos; 
en in sy vertolking van die feite —- 
'n groep feite wat al te soer geisoleer 
is — het hy die dwaling nie vermy 
om in 'n antieke rangskikking be- 
doelings in te lees wat eers van die 
sestiende eeu dateer.” 
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Gelukkig het ds. Marais hom nog 
nie soseer deur Luiks en die ge- 
bruike van die Noord-Afrikaanse 
kerk van die jaar 400 laat beinvloed 
dat hy in sy skets van die liturgiese 
sentrum die permanente deel van die 
naginaalstafel uit die toppunt van 
die kerk verwyder nie. Hy plaas dit 
tog saam op die verhoogde liturgiese 
sentrum. Sy oplossing is om die 
preekstoel midde agter te bou, die 
doopvont links voor (van die gemeen- 
te uit gesien), die permanente deel 
van die nagmaalstafel regs voor die 
kansel. By nagmaalsviering word die 
tafel net na links verleng. 

Dit is 'n belangwekkende oplossing 
Die vraag sou gestel kon word of 

die diensdoende predikant by die 
nagmaalsviering dan die liturgiese 
handelinge aan die permanente of aan 
die toegevoegde deel van die nag- 
maalstafel moet verrig. Vermoedelik 
sal ds. Marais kies vir die middedeel 
van die geheel van die tafel soos dit 
by nagmaalsviering opgestel is; daar 
kan ook geen beswaar teen gemaak 
word nie. 

Dit sal baie wenslik wees as by 
'n volgende kerkbou 'n proef met die 
ontwerp van ds. Marais gemaak 
word. Dit is gewoonlik eers in die 
praktyk dat ons die uitvoerbaarheid 
van so `n voorstel kan toets. Daarom 
hoop ons dat argitekte en boukom- 
missies die voorstel van ds. Marais 
sal oorweeg — soos ons ook hoop dat 
daar argitekte en boukommissies ge- 
vind sal word wat dit waag om die 
preekstoel uit die sentrum weg te 
haal. Eenvormigheid is geen ideaal 
nie; ons kan maar gerus verskillende 
opvattings langs mekaar in ons 
kerklike samelewing tct hul reg laat 
kom — solank as wat daardie opvat- 
tings op ernstige studie en reforma- 
toriese beginsels berus. 

— A. VAN SELMS. 
* 

In die Februarienommer van ,Die 
Hervormer” het ek 'n artikel oor 
liturgie gevind. Dis vir my verblydend 
dat daardie onderwerp die laaste tyd 
meer aandag kry. Graag sal ek 'n 
paar opmerkings en aanvullings by 
daardie artikel maak. 

In die eerste plek is ek jammer 
dat die skrywer hom so heeltemal 
oorgee aan die werk van 'n (vir my) 
onbekende A. G. Luiks en aan die 
ander kant die werk van 'n deeglik 
wetenskaplike soos prof. Van Selms 
tersy skuif. Deur die hele artikel 
heen laat die skrywer hom lei deur 
daardie werk van Luiks: ,,Oathedra 
et Mensa,” terwyl daar tog nog wel 
ander belangrike werke is. In die 
Nederlandse taal is daar die stan- 
daardwerk van dr. G. van der Leeuw: 
,Liturgiek.” In daardie boek kan ons 
veel leer oor die geskiedenis en vor- 
ming van ons liturgie en dit op 'n. 
deeglike manier. Hy verdedig bv. dat 
die preekstoel opsy moet staan en die 
nagmaalstafel in die middel van die 
liturgiese sentrum. Iemand wat min- 

(VERVOLG LANGSAAN) 
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OOR DIE HULPBEHOEWENDE 
GEMEENTEFONDS 

Br. G. v.d. Merwe van Broken Hill 
skrywe soos volg: 

In Mei 1957 het die kerkraad van 
Broken Hill aansoek by die Raad van 
Finansies om 'n lening van #£5,000 
vir die oprigting van 'n kerkgebou, 
gedoen. Na 'n tydperk van agt 
maande is antwoord ontvang dat daar 

geen fondse beskikbaar is nie. Waar 
nou heen? 

Dan blaai ons deur die Rapport 
van die Raad van Finansies wat voor 

der ver gaan in sy opvattings is bv. 
dr. W. F. Golterman in sy boek: 
Liturgiek.” Omdat ons erediens 
stam van twee wortels, nl. die sina- 
gogediens van die Jode en die instel- 
ling van die nagmaal deur Christus 
moet hier die twee dele van ons 
liturgie duidelik uitkom. Daarom 
moet preekstcel en avondmaalstafel 
'n sentrale plek in die kerkgebou in- 
neem. 

Hierby is dit dan ook nog die be- 
doeling, dat die preekstoel net vir die 
preek gebruik sal word. Die ander 
dele van die erediens wat die predi- 
kant nou gewoonlik ook vanaf die 
kansel lei soos skuldbelydenis, skrif- 
lesing en gebed moet dan geskied van 
agter die nagmaalstafel, terwyl die 

Voorldsersbank 'Trappies 

ouderlinge weerskante van die predi- 
kant aan die tafel sit. As so die 
nagmaalstafel nie alleen by die nag- 
maal, maar ook by elke diens ge- 
bruik word, sal dit onmoontlik wees 
om die tafel aan die een kant te 
skuif soos in daardie artikel voor- 
gestel is. Die tafel staan dus in die 
midde van die liturgiese sentrum. 

Die doopvont staan op die trappe 
wat na die liturgiese sentrum lei, om- 
dat 'n mens die doopvont verby moet 
gaan, d.w.s. gedoop moet Wees, Voor- 
dat jy kan opgaan na die nagmaal. 

'n Deel van bostaande vind ons ook 
in die mooi kerk van Krugersdorp- 
Wes. So het elke deel van die ere- 
diens sy eie plek: die twee sakra- 
mente en die prediking, wat ook 
sakramenteel is, nl. in die gesag van 
die prediking, want verblywende 
prediking is 'n contradictio jn 
terminis. (Van der Leeuw.) 

Tn ons liturgie is daar baie wat on- 
verantwoord, rommelig en lelik is, 
terwyl die liturgie 'n vorm van die 
verkeer tussen God en sy kerk is. 
En waar ons kom in die ontmoeting 

met God moet daar eerbied vir sy 
hoë majesteit wees, wat uitkom in 

aanbidding, by lofprysing en by 
danksegging. 

Alles in die erediens moet ordelik, 
verantwoord, eerbiedig er met `n 
sekere ontroering plaasvind. Ons moet 
daar onder die indruk kom van die 
wonder ,,God is in ons midde.” Die 
ongelooflike vind plaas, God kom tot 
die mens, dan kan ons net neerkniel 
in aanbidding. 

Dan sien ons ook met heilvolle 
verwagting uit na die prediking, die 
Woord van God, wat die prediker ons 
bring en in ons hart klink die gebed 
op: ,O, barmhartige God, neig u oor 
tot ons gebede en verlig ons harte 

Doopvont 

deur u Heilige Gees opdat u Woord 
reg mag bedien en geglo word en ons 
U met 'n onverganklike liefde mag 
liefhê . . . .” 

Daarna mag ons opgaan na die 
tafel van die Heer en brood eet en 
wyn drink, en daarby weet: ,Ek is 
met julle al die dae tot aan die vol- 
einding van die wêreld.” 

As ons so langsamerhand gaan leer 
wat dit beteken om kerk toe te gaan 
en ons gaan krities ons eie kerkgang, 
ons eie kerkgebou en ons eie erediens 
bekyk, dan sal alles daar regkom. 

Maar ons moet wegkom uit die 
sleur van: dit is nou eenmaal so en 
dit sal wel goed wees. As Luther dit 
ook gesê het, was ons vandag nog in 
die Roomse kerk en as die dissipels 
van Jesus dit gesê het, sou ons van- 
dag niks van die evangelie geweet 
het nie. 

Ons altyddurende gebed moet wees, 
dat ons mag lig ontvang uit die 
Heilige Woord van God, dat dit ons 
Vei. 

— P. G. J. OVERDUIN. 

die jongste Alg. Kerkvergadering ge- 
1ê is. Op bls. 9 para. 5 onder ,,Hulp- 
behoewende Gemeentefonds” lees ons: 
Van die bedrag van £29,619. 19. 11 is 
£21,600 uitgeleen op verbande. Dan 
stel ek die vraag: Aan wie is hier- 
die bedrag uitgeleen? Ek weet van 
geen gemeente wat deur hierdie fonds 
gehelp is deur 'n lening nie. 'Toe ons 
leraar by die Administrateur navraag 
in verband met die lening gedoen 
het, is aan hom die vraag gestel: 
Sal u gemeente 84% rente op die 
lening betaal? 

Ons het verneem dat die Oostelike 
gemeentes in Suid-Rhodesië (Umtali- 
kombinasie) ook aansoek gedoen het 
om 'n lening van £5,000 vir die bou 
van 'n pastorie. Ook hulle antwoord 
was dat daar nie fondse beskikbaar 
is nie. Wat is die goed van so 
'n fonds? Dan is die naam ,,Hulp- 
behoewende (Gemeentefonds” mislei- 
dend vir die lidmate van ons kerk; 
dan is dit nie meer 'n hulp nie, maar 
het dit 'n LAS geword, veral vir die 
klein gemeentes wat elke stuiwer no- 
dig het om 'n predikantswoning of 'n 
bedehuis op te rig. 

Uit die antwoorde wat die twee 
gemeentes (Broken Hill en Umtali 
c.a.) ontvang het in verband met die 
aansoek om 'n lening, en die vraag 
van die Administrateur oor die 83% 
rente, het dit duidelik geword dat dit 
nie gaan om hulp aan die swakkere 
gemeentes te verleen nie, maar om 
rente, GELD. Die rigting van 'n 
besigheidstransaksie! As dit die ge- 
val is, dan wens ons hierdie fonds 
'n spoedige einde toe, want dit pas 
Seer sekerlik nie by die kerk van 
Christus nie, veral as daar so veel 
gemeentes is wat tot die uiterste 
sukkel om 'n kerkgebou op te rig 
waar die evangelie verkondig, en die 
sakramente in stilte bedien kan word. 
Ons verwag nie dat daar skenkings 
uit hierdie fonds gemaak moet word 
aan klein gemeentes nie, maar daar 
is seker baie gemeentes wat bereid 
is om 'n lening met 'n redelik rente 
aan te gaan, en soos die lenings 
terug betaal word,kan ander gemeen- 
tes weer gehelp word, en die fonds 
aanhoudend groei. E 

Om bymekaar te maak waar mot 
en roes kan verniel ten koste van die 
verkondiging van die evangelie van 
Christus, is diep te betreur. 

(DIE ADMINISTRATEUR SE ANTWOORD 

VERSKYN OP BLADSY 10) 
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Die Hulpbehoewende Gemeentefonds 

DIÉ ADMINISTRATEUR 
SE ANTWOORD 

Die doel van die ,,Hulpbehoewende 
Gemeentefonds” is anders as Wat 
broeder van der Merwe hom dit voor- 
stel. Die opdrag van die Algemene 
Kerkvergadering, wat die fonds in die 
lewe geroep het, was dat die fonds 
teen goeie sekuriteit belê moes word 
en dat die rente-opbrengs aangewend 
moet word om hulpbehoewende ge- 
meentes te help. En hierdie hulp wat 
aan hulpbehoewende gemeentes ver- 
leen moet word is ook nader omskryf, 
naamlik dat dit aangewend moet word 
vir evangeliebediening, m.a.w. waar 
daar 'n gemeente bestaan wat nie uit 
hulle eie kan bekostig om die evan- 
gelie in hulle midde te laat verkondig 
nie, dan help die hele kerk deur mid- 
del van die opbrengs van sy fonds, 
vir die doel opsy gesit, om die evan- 
gelie daar te bring. So word daar op 
die oomblik verskillende gemeentes 
uit hierdie rente-opbrengs gehelp. Vir 
die gebied noord van die Limpopo, 
waaronder Broken Hill ook val, het 
die Algemene Kerkvergadering £2,000 
geskenk, om Gods Woord gereeld aan 
ons lidmate daar vir die volgende drie 
jaar te laat verkondig. 

Die gesprek tussen broeder van der 
Merwe se leraar en skrywer hiervan 
het gegaan enersyds oor die metode 
wat gevolg moet word met die fonds 
om die meeste voordeel daaruit te 
haal vir die doel wat daarmee beoog 
word en andersyds om die veilige 
voortbestaan van die fonds. Sewe 
tot agt (nie 8% nie) persent rente is 
vraenderwys genoem, omdat sulke 
renteverdienstes vandag moontlik is. 
Gemeentes wat die nodige sekuriteit 
daartoe kan verskaf kan vandag nog 
geld inleen teen 6% rente. Afgesien 
dat daar nie kapitaal beskikbaar was 
toe die versoek van Broken Hill ge- 
kom het nie mret ons nog die saak 
as volg benader: Broken Hill kan 
dus dje gevraagde £5.000 teen 6% 
rente Jeen, wat vir hulle 'n uitgawe 
van #300 per jaar beteken. Daar- 
teenoor kan die Hulpbehoewende Ge- 
meentefonds, sê 8% rente verdien met 
£5,000, d.w.s. #£400. As die beleid 
Pevrlg moet word met die £30,000 — 
die sterkte van die fonds nou — wat 
broeder van der Merwe voorstaan, 
Sou ons teen 6% rente £1,800 per jaar 
verdien teenoor £2,400 wat verdien 
kan word. Dit wil sê dat ons die 
hulpkrag van die fonds met £600 per 
'aar verswak. Indien Broken Hill 'n 
hulpbehoewende gemeente is, sou ek 
liewer sien (Soos ons aanbeveel het 
in die geval van Broken Hill) dat 
hulle die #£5,000 leen by normale 
finansiëring instansies en daar £300 
rente op betaal en die fonds toelaat 

om `n £5,000 elders te belê en daar- 
mee £400 verdien, Die £400 kan dan 
aan Broken Hill — by wyse van 
preke, — geskenk word. Om by die 
letter van die opdrag van die Al- 
gemene Kerkvergadering te bly, kan 
hulle die £400 gebruik om die leraar 
se traktament te betaal en van die 
£400 wat hulle op dié wyse op trak- 
tement spaar, kan hulle £800 gebruik 
om die rente op hulle lening te delg 
en nog £100 oorhou vir ander werk in 
verband met die verkondiging van die 
evangelie of deurgee aan 'n volgende 
gemeente wat graag ook die evangelie 
wil hoor en dit nie kan bekostig nie. 

BEVEILIGING VAN DIE 
FONDS SELF: 

Indien daartoe oorgegaan sou word 
om die Hulpbehoewende Gemeente- 
fonds se kapitaal tot beskikking van 
gemeentes te stel en ons hou in ge- 
dagte dat die fonds voort moet bly 
bestaan, omdat die moontlikheid van 
verkondiging van die evangelie by 
hulpbehoewende gemeentes van die 
opbrenes van die fonds afhang, val 
die saak in drie dele uiteen:— 

(1) Daar is die gemeentes wat ge- 
noeg sekuriteit en inkomste het 
om die nodige lenings vir hulle 
noodsaaklike geboue aan te 
gaan. Om aan sulke gemeentes 
lenings te maak uit enige ,,kerk- 
kapitaal” sal swak beleid wees, 
omdat sulke gemeentes in staat 
is om kapitaal van buite te 
trek” en indien hulle so doen, 
bly die kerk se eie kapitaal be- 
skikbaar vir ander werke in die 
kerk. 

(2) Daar is die gemeentes wat hulp- 
behoewend jis, maar weens die 
feit dat die ekonomiese en 
moontlike politieke klimaat van 
die gebied waarin die lidmate 
woonagtig is, twyfelagtig is en 
waardeur die moontlike groei of 
selfs die voortbestaan van die 
gemeente cnseker is. Om die 
Hulpbehoewende Gemeentefonds 
byv sulke gemeente te belê, sou 
onverstandig wees omdat dit die 
voortbestaan van die fonds in 
gevaar stel. juis die fonds waar- 
van die opbrengs gebruik moet 
word om die evangelie bv hier- 
die bepaalde gemeentes te laat 
Pedien. In die verband blyk dit 
dat die briefskrywer self die ge- 
vare besef, want op 8 Februarie 
1958 nog, skryf die broeder aan 
skrywer hiervan as volg:— 

,In verband met die aamsoek om 
`n lening van £5,000, was u ant- 

Mei 1958 

die kerkraad, weens die wissel 
woord `n groot teleurstelling vir 
vallige lamdstoestand tams 'im 
Noord-Rhodesië is die kerkraad 
nie van voorneming om 'n lening 
by `n privaat maatskappy aam 
te gaan mie, tensy die kerk daar- 
voor borg staan, want indien die 
kerkraad mie die paaiemente op 
die bepaalde tye kam betaal mie, 
sal hulle mie met die grond gaam 
verloor mie maar ook die £1,000 
boufonds wat oor die jare by- 
mekaar gemaak is, om by die 
lening te voeg vir die bou van 
`n kerkgebou.” 

(8) Daar is die gemeentes wat in 
gebiede bestaan — soos bv. die 
nuwe goudvelde — wat maar 
net weens hulle korte bestaan, 
nog hulpbehoewend is; maar die 
gebied waarin die lidmate woon 
op ekonomiese groei en vooruit- 
gang dui. Tndien sulke gemeen- 
tes nie in staat is om aanvangs- 
sekuriteit te verskaf nie, kan 
daar goedskiks deur die kerk die 
nodige kapitaal verskaf word; 
maar dan ook seker nie uit die 
Hulpbehoewende G@emeentefonds 
nie, want met die kapitaal kan 
geen risiko geneem word nie, 
omdat dit juis die Hulpbehoe- 
wende Gemeentefonds kapitaal is 
wat die inkomste moet verskaf 
om sulke gemeentes te ,,stimu- 
leer” deur daar `n predikant te 
help onderhou, sodat die evan- 
gelie gereeld gedurende hulle 
groei-periode verkondig kan 
word. Dus word die tyd waarop 
die gemeente se invloed ten 
volle kan geld, vervroeg. Dit is 
veral noodsaaklik dat die hele 
kerk moet help om in sulke nuwe 
gebiede predikante te onderhou. 
Daar is 'n gedurige toestroming 
van nuwe lidmate. Die afwesig- 
heid van 'n predikant is sulke 
gebiede is nadelig. So baie lid- 
mate raak juis die kerk kwyt 
met die verhuising na sulke 
nuwe gebiede, met sy klem op. 
nywerheidsvooruitgang. d 

Soos reeds verduidelik aan die ge- 
meentes, het die kerk voorsiening ge- 
maak in gevalle waar 'n gemeente 
nie die nodige aanvangssekuriteit 
kan verskaf, om lenings te sluit nie. 
Vir sulke gevalle kan die kerk as 
meegaande sekuriteit optree om die 
lening moontlik te maak. Daar is 
gevalle wat op hierdie wyse gehelp 
is. 

Die broeder skryf dat uit die ant- 
woorde wat hulle gekry het ens. dit 
duidelik geword het dat dit nie gaan 
om hulp aan die swakkere gemeentes 
te verleen nie, maar om rente, GELD. 
Die rigting van 'n besigheidstrans- 
aksie! As dit die geval is, dan word 
die fonds `n spoedige einde toege- 
wens. — Ons vertrou dat dit nou 
duidelik is dat dit nie gaan in die 
rigting van 'n besigheidstransaksie 

(VERVOLG LANGSAAN) 

— EE Ed 
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— ee VRYMESSELARY ————— 
EE TE 

DIE OORSPRONG VAN DIE VRY- 
MESSELARY is baie oud en moeilik 
om te bepaal. Vrymesselaarstekens 
is feitlik oor die hele Europa gevind 

Hulpbehoewende 

Gemeentefonds 
en GELD, soos die broeder dit 
wil verklaar nie; maar dat dit juis 
gaan in die rigting wat die broeder 
sekerlik ook 'n voorstander van is, 
nl. om hulpbehoewende gemeentes te 
help en te bly help. As die wens die 
fonds tref, beteken dit dat die ge- 
biede noord van die Limpopo, asook 
Kuruman, die Protektorate, Oden- 
daalsrus, St. Helena, Virginia, Hen- 
nenman, Ladysmith, Estcourt, Glen- 
coe, Vryheid en Kaapstad nie meer 
die evangelie sal kan hoor, soos dit 
nou die geval is nie. 

Wat die aansoek van Mei 1957 be- 
tref en die bewering dat daar na 'n 
tydperk van 8 maande op geantwoord 
is, weet die briefskrywer baie goed 
dat daar reeds op 15 Junie 1957 ge- 
antwoord is. Later is ontdek dat die 
antwoord verlore moes gegaan het 
en daar is 'n afskrif aangestuur — 
terloops, die gesprek met die broeder 
se leraar, waarna hy verwys, het 
twee maande n4 die aansoek plaas- 
gevind — Julie 1957. 

Laat ons hierdie korrespondensie 
nou goed verstaan. Ons weet dat die 
skrywer hom baie beywer vir sy ge- 
meente en nie skryf bloot om on- 
redelik te kritiseer nie. Die groot 
afstande en die gebrek aan gedurige 
kontak, bring meer as dikwels mis- 
verstande ten opsigte van die werk- 
like feite en beleid mee. (iemeentes 
in die Unie dink nie altyd aan die 
feitlike eensame stryd wat mense 
soos broeder van der Merwe moet 
voer nie. Dink daaraan dat ons kerk 
se Hulpbehoewende Gemeentefonds, 
buite alle verhoudings stadig gegroei 
het. 'Toe die Fonds in 1951 deur die 
Algemene Kerkvergadering in die 
lewe geroep is, is daar vir die eerste 
stap £50,000 beoog. Ons skryf nou 
sewe jaar Jater en ons staan maar op 
£30,000. Ons weet van 'n kerk wat 
jare later as ons met 'n derglike 
fonds begin het en met baie minder 
lidmate as ons kerk het hulle reeds 
die honderd duisend pond merk oor- 
skry. As ons kerk hierdie prestasie 
kon bereik, hoe anders sou ons ant- 
weord ten opsigte van hulpverlening 
uit die opbrengs van die fonds nie 
daar uitgesien het nie. 

—A B.VAN N. HERBST 
(Administrateur) 

en kom voor in die vroegste geskie- 
denis. Tn HWuropa het daar deur die 
Middeleeue die Messelaarsgildes be- 
staan, waarvan elke messelaar of 
boumeester lid moes wees om in die 
geheime van die boukuns ingelei te 
kon word. Hierdie gildes was voor 
die agtiende eeu hoofsaaklik van op- 
eratiewe aard. en het assulks weinig 
van die karakter van die moderne 
Vrymesselary vertoon. 

Op die vasteland van Europa noem 
die vrymesselaar-historikus Gould, 
die Middeleeuse Steinmetzen en 
Vehmgerichte as voorgangers van die 
Vrymesselary. So cok die Rosekrui- 
sers van wie beweer was dat hulle 
die geheim van transsubstansiasie be- 
sit het, en verder alle geheime vak- 
gildes. Dis egter eers van die begin 
van die agtiende eeu af dat die mo- 
derne spekulatiewe Vrymesselary da- 
teer, wat nou niks meer te doen het 
met die ou gildes en hulle vakgeheime 
nie. As die geestelike vaders en 
oerwortels van die moderne Vrymes- 
selary erken die vrymesselaar Gould 
self die ou misterieë van die Egip- 
tenaars. Grieke en Romeine, die Es- 
seërs, die Gnostieke en ander ketters 
van die vroeë Christelike era. Hy 
meen bepaaldelik om die invloed van 
die Joodse Kabaliste, die hermetiese 

of okkulte filosowe en die Rosekrui- 
sers op die moderne Vrymesselary te 
moet erken. 

In haar boek: ,,Secret Societies 

and Subversive Movements” Spoor 

Nesta Webster die ontstaan van die 

Vrymesselary na uit die okkulte leer- 

stellings en praktyke van die voor- 

Christelike heidendom en van die 

ketters van die Middeleeue. Hulle is 

saamgevat in die Iluminisme van die 

agtiende eeu en is in Vrymesselary 

geinkorporeer. hoofsaaklik deur die 

Joodse Kabaliste, wat nou die Vry- 

messelaarsorganisasie oorheers. Vol- 

gens haar mik die hele organisasie 

Op 'n wêreld anti-Christelike hege- 

monie (heerskappy.) 

Vrymesselaars gee die jaar 1717 
aan as die eintlike datum van die 
ontstaan van die moderne Vrymes- 
selary. 'Toe is namelik die eerste 
grootmeester van die Londense losie 
gekies. Van toe af het die Vry- 

messelary sv professionele karakter 
heeltemaal prysgegee en 'n filosofiese 
en religiëuse vereniging geword met 
propagandistiese doelstellings. In 
1722 is Philip, hertog van Wharton, 
'n man berug vir sv goddeloosheid, 
as grootmeester gekies. Onder sy 
toesig is in 17938 die konstitusie en 
ritueel opgestel wat tot vandag toe 
die grondslag is van die Vrymesselary 
oor die hele wêreld. Ons kom later 
terug op die ritueel van die vrymes- 
selaars, om ook daaruit meer wys te 

word van hulle karakter, doel en 
strewe. 

Maar eers moet ons let op 'n an- 
der geheime organisasie wat eers on- 
afhanklik van die Vrymesselary ont- 
staan het, maar later daarin opge- 
gaan het en 'n groot rol gespeel het 
om van laasgenoemde te maak wat 
dit is, nl. die sg. Iluminati. Die 
stigter en leier van hierdie geheime 
vereniging was Adam Weishaupt. 
Nesta Webster toon duidelik aan hoe- 
dat hierdie vereniging met Weishaupt 
aan die hoof eintlik organisatories 
die bewerkers van die Franse Re- 
volusie was. Weishaupt is in 1748 
gebore. Hy was eers 'n Jesuiet, 
maar het later geleer om hulle te 
haat, hoewel hy baie van sy ge- 
hedimsinnige metodes juis by hulle 
geleer het. Geestelik het hy later 
by Franse filosowe en die Manicheis- 
me aangesluit. Hy het vyf jaar na 
gedink oor sy planne en sisteem van 
opvattings. Volgens hom is die be- 
skawing die oorsaak van die onder- 
gang van die mens. Hy verkondig 
dan ook die bekende slagspreuke van 
die Revolusie: ,,Terug na die natuur!” 
, Vryheid en gelykheid!” Alle vorms 
van regering moet afgeskaf word. 
Hiervoor is nodig om 'n Tm:gverdige 
en bestendige moraliteit by die mens 
aan te kweek. Dis maklik volgens 
hom, omdat die mens van nature 
goed is. Die mens is net sleg om- 
dat ..eodsdiens, die staat en slegte 
voorbeelde hom bederf.” Alle ge- 
dagtes aan 'n hiernamaals. alle vrees 
vir die vergelding van slegte dade 
moet ontwortel word en in die plek 
van hierdie superstisies die religie 
van die rede gestel word. ,,As die 
rede eindelik die godsdiens van die 
mens geword het, sal die probleem 

opgelos wees,” sê hy. 

,Na bevryding van die bande van 

godsdiens moet volg die losmaking 

van alle maatskaplike bande. Beide 

gesinslewe en nasionale ewe moet op- 

hou om te bestaan”, en ,,so van die 

mensdom een goeie, gelukkige familie 

gemaak word.” (Terloops, 'n uit- 

drukking wat in die twintigste eeu 

baie gebesig word) In sy voorskrifte 

aan sy hiërofante vaar hy dan ook 

uit teen alle vorms van patriotisme 

en volksliefde. , Verminder, doen 

weg met hierdie liefde vir die vader- 

land, en mense sal weer leer om 

mekaar iief te hê as mense; daar 

sal geen partydigheid wees nie; die 

bande tussen harte sal ontplooi en 

uitbrei.” 

(WORD VERVOLG) 

— J.J. Engelbrecht 
Delareyville. 
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ONS VRIENDE BOEKE IS 
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Daar is seker baie min van ons wat 
nie van boeke hou en nie graag 
tees nie. Dit is aangenaam as 'n 
mens 'n vertrek binnestap en jy sien 
boekrakke met boeke of 'n paar boeke 
of tydskrifte wat byderhand op 'n 
stoel of tafeltjie lê. Dit gee onmid- 
dellik 'n huislike, bewoonde atmosfeer 
aan 'n vertrek en laat die vertrek in- 
teressanter vertoon. 'n Goeie ver- 
sameling boeke gee gemeensaamheid, 
atmosfeer, waardigheid en rustigheid 
aan 'n vertrek, en daarom moet boeke 
in 'n vertrek geplan word om `n 
deel van die versiering te vorm. 
Boeke neem dieselfde plek as skilde- 
rye in 'n vertrek in. Deur die boeke 
in die vertrek weerspieël 'n mens jou 
persoonlikheid en tot 'n mate jou 
karakter. 

Moenie boeke agter geslote deure 
of glasdeure wegbêre nie, plaas hulle 
liewers in 'n oop boekrak want so- 
doende verleen hulle karakter aan 'n 
vertrek en laat die vertrek soveel 
geselliger en vriendeliker vertoon. 

Tn die studeerkamer moet die rakke 
natuurlik so geplan word dat die 
boeke altyd byderhand is. In die 
sitkamer, woonvertrek of slaap- 
kamers moet die boekrak so geplan 
of geplaas word dat dit 'n deel vorm 
met die meubels in die res van die 
vertrek. Die boekrak kan hoog of 
laag wees afhangende van die res 
van die meubels in die vertrek. Die 
boekrak en die res van die meubels 
moet mekaar balanseer. Tngeboude 
boekrakke word deesdae al meer en 
meer gewild. 'n  Oninteressante 
hoekie kan so opgehelder word. 
Langs die vuurherd of op die vuur- 
herd wo-d dikwels ruimte vir boeke 
geplan. 

'n Gemaklike stoel en 'n goeie 
leeslamp kan naby die boekrak ge- 
plaas word. Die leeslamp moet `n 
goeie maar 'n betreklike sagte lig 
hé en moet so geplaas word dat die 
lig oor die persoon wat lees se linker- 
skouer op die boek val. 

Tn die spaarkamer moet ook `n 
klompie boeke geplaas word. Die 
boeke heet die gas onmiddellik wel- 
kom as hy die vertrek inkom en dit 
laat hom tuis en op sy gemak voel. 
Dit is baie onaangenaam om in `n 
spaarkamer te moet sit waar daar 
vir jou niks is om te doen en niks 
is om na te kyk nie. Omdat `'n 
mens se gaste sulke uiteerlopende 
karaktertrekke, persoonlikhede en 
smake sal hê, sal die beste keuse van 
boeke vir die spaarkamer wees: 'n 
paar goeie romans, 'n klompie dig- 
bundels en 'n paar goeie tydskrifte. 
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DIE VERSORCING VAN BOEKE 

Droë lug en klammigheid is albei 
groot vyande van boeke. Droë lug 
maak die blaaie droog, hulle kraak 
maklik en skilfer op. Klam lug be- 
vorder weer die groei van kim op 
boeke. Moet dus nie 'n verwarmer . 
naby die boekrak gebruik of boeke 
direk voor 'n oop venster plaas nie. 

Boeke moet nooit in 'n oorvol boek- 
rak inforseer word nie sodoende kan 
die band agter beskadig word deur 
die drukking. Aan die anderkant 
moet boeke regop teen mekaar in die 
bcekrak staan en nid toegelaat word 
om te leun nie omdat die band dan . 
ook aan uitermate spanning bloot 
gestel word. As die rakke net ge- 
deeltelik vol boeke gepak is moet 
die boeke met boekstaanders gestut 
word. Indien boeke nie regop in 'n 
lae rakkie kan staan nie is dit Wens-. 
liker om die boeke op mekaar te laat 
1é. Rakke behoort `n hele paar duim 
dieper te wees as die boeke en die 
boeke word dan voor in die rak ge- 
plaas sodat daar 'n vrye sirkulasie 
van lug kan wees. Wees versigtig 
om boeke nie in hopies te plaas wat 
maklik kan omval en die boeke so- 
doende beskadig word nie. 

Om 'n boek uit die boekrak te 
verwyder word die boek met die 
vingers aan albei kante van die boek 
oor die middelste gedeelte van die 
boek vas gevat en uitgetrek of die 
boek word liggies aan die bo-ent van 
die boek teruggedruk en uitgetrek. 

Boeke moet gereeld afgestof word. 
Haal een vir een boek op 'n slag uit 
en vee die hele boek versigtig met 
'n sagte doek af. Die stofsuier kan 
ook gebruik word om die stof op te 
Suig. 

Min mense weet hoe om 'n nuwe 
boek te hanteer sodat die rugkant 
van die boek nie sal breek nie. 'n 
Doekliefhebber sal nooit 'n boek begin 
lees voordat hy die boek voorberei het 
vir hantering nie. Die boek word. 
op 'n plat oppervlakte geplaas met 
die gebinde kant op die oppervlakte. 
Nou word die voorste omslag van die 
boek eers oopgemaak en dan die ag- 
terste omslag. Nou word eers 'n 
paar bladsye van die agterkant af 
oopgemaak en dan weer 'n paar van 
die voorkant af. Druk elke keer lig-. 
gies oop sodat die band nie gebreek 

word nie. Hou so aan tot die middel 
van die boek bereik is. 

Die heelmaak van waardevolle 
boeke moet nie deur amateurs gedoen 
word nie. Hulle goeie bedoelings kan 
die waarde van 'n waardevolle boek 
ontsettend verminder. Boeke waar- 

(Vervolg op bladsy 15). 
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Liewe Anna, 

Hierdie briefie skryf ek met gou 
oor `n heel besondere saak waarin jy 
ook kan help; ek weet jy sal graag 
doen wat jy kan en daarom skryf ek 
dit aan jou. 

Die rustige lewe hier op Middelvlei 
is heeltemaal versteur — soos `n klip 
wat in in `n helder, stil poel water 
geval het. En natuurlik het die vim- 
pels van die storing steeds wyer en 
verder uitgekring. Jy weet mos hoe 
dit op `n klein dorpie gaan, my kind. 

Jy onthou mos vir Maryna van 
Tant Wiesie — sy was mog saam met 
jou op skool. Sy is mos twee jaar 
gelede getroud met die jong onder- 
wyser wat hier kom skoolhou het. 
Ons hou almal so baie van die Schalk 
Henning: dis mou `n man uit een 
stuk. Maar selfs Maryma ook. Sy is 
mos `n liewe, ingetoë kimd. 

Nouja, ses maande gelede het `n 
nuwe prokureur hom hier kom vestig. 
Hy is sommer `n miksnuts. Nietemin, 
hy het met Maryna begin lol en sy 
moes tydelik verblind gewees het deur 
sy attensies. Sy wou miks meer met 
Schalk te doene hé mie en het selfs 
hulle pragtige baba van ses maande 
begin verwaarloos. Schalk het bitter 
daaronder gely, maar hy het by 
Maryna gestaan en maar gedurig 
probeer om haar terug te wen. 

Die hele dorp was geskok. Ek 
wou eers mie die skinderstories glo 
mie, want ek het Maryna as kind So 
goed geken en sy was so tuis in ons 
huis. 

Een middag bel sy toe en vra of Sy 
kon kom koffiedrink. Ek het haar 
met oop arms ontvang, maar ook 
oop kaarte met haar gespeel. Sy het 
alles voor my uitgestort en om raad 

gevra. 
rede tot besinming gekom en wou 
terruggaan ma Schalk toe, maar het 
nie geweet wat om te doen mie. 

Ek het haar vertel dat `n huwelik 
nie met maneskyn en rosegeur is mie; 
dat daardie eerste jaar se verliefd- 
heid stadigaan begin wegslyt, maar 
dat sy dit mie verkeerdelik moet op- 
vat asof die huwelik mou dood, saai 
en oninteressant geword het mie. Sy 

moeet dit eerder sien as `n verdieping 
van hulle liefde, dat hulle besig is 
om `n hegte kameraadskap op te bou. 
Daardie eerste jare van aanpassing 
is moeilik, maar daarna moet 'n mens 
ook oppas dat jou huwelik mie in `n 
groef verval mie. Jy moet van albei 
kante probeer om dit fris te hou deur 
aandag aam mekaar te gee, mekaar 
te komplimenteer en waardeer. 

Ja, is haar verdediging, Schalk het 
hierdie en daardie foute. Toe vra 
ek haar of sy besef dat Schalk mis- 
kien net soveel tekortkominge in haar 

Sy het om die een of amder 
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fteweE na EE . 

gevind het, maar dit in liefde oor- 
gesien het. Ek het haar gesé dat `n 
mens mekaar moet aanvaar soos jy 
is, positief die mooie soek en leer om 
te waardeer wat jy daar vind. En 
wat van hierdie groot sonde wat Sy 
gedoen het? Is daar mie baie wWaar- 
voor sy vergifnis by God en haar man 
moet soek mie? 

Dan moes sy ook aan die kind dink. 
Sy moet leer om op te offer, om om- 
selfsugtig te wees terwille van die 
kind. 

Ek dink Maryna is daardie middag 
versterk in die ander insigte wat 
reeds so stadigaan by haar begim 
vorm aanmnmeem het, want ek het mog 
lank en mooi met haar gepraat en 
haar mie veroordeel mie. 

Uiteindelik het sy my in trane ge- 
vra wat haar te doen staan. Ek het 
haar gesê daar is met een pad: Sy 
moet vrede maak met die Here en 
sy moet teruggaan ma haar man toe 

en hom om vergifnis vra. 

`n Paar dae later het Schalk na my 
toe gekom en my met trane in sy oë 

bedank; hy het weer sy ou Maryma 
gevind. 

) 

KLEURE 

VRY! 
SKRYF OM 'N VRY 

KAMER 327, 3de 
ROYAL ARKADE, PRITCHARDSTR. 63, 
TEL. 23-9022/3. 
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BRIEWE VAN 'N MOEDER 

OP 'N PLATTELANDSE 

DORP AAN HAAR GE- 

TROUDE DOGTER IN DIÉ 

STAD 

En nou kom jy in die prentjie. Die 
pos waarvoor Schalk im Pretoria aan- 
soek gedoen het, het hy gekry. Dis 
nou die beste ding wat kon gebeur — 
om weer in 'n muwe omgewing `n 

nuwe begin te maak. Ek is so dank- 
baar vir hulle part dat sy haarself 
weer gevind het. Ek sal haar adres 
vir jou stuur, Anna. My kimd, julle 
moet hulle tog seker gaan opsoek. Ek 
weet jy sal haar ten goede beinvloed 
em `n goeie vriendin vir haar wees op 
wie sy kan steun. Dit sal `n rukkie 
neem voordat sy die ontnugterimg en 
vernedering te bowe sal kom. In 
sulke omstandighede moet `n mens 
iemand mie loslaat nie, maar hom 

vashou en bystaan, anders kam hy 
moedeloos word en Sy goeie vooTr- 
nemens laat vaar. Die Boek leer ons 
dat ons mekaar se laste moet help 
dra. So is die lewe maar, mé. 

Groete en liefde, 

— Jou Moeder. 

Handbreiwol 

EN Kl E 

(EDMS) BPK. 

VLOER, 

JOHANNESBURG 

SESTIG AANTREKLIKE KLEURE 
IN DIÉ 
VAN TE KIES. 

NUUTSTE MODE OM 

STANDAARD Soort Masiien in Gebruik 

KLEURKAART 

Koop S.-Afrikaans — U is 'n Aandeelhouer! 
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Lewensprobleme 

— ss DIE VERKIESING ——— 
Wanneer u hierdie stukkie lees, 

weet u reeds wat die uitslag van die 
verkiesing is; nou op die tydstip 
wanneer ek dit skrywe, weet ons dit 
nog nie. Teen u hierdie bladsye 
lees, is gemoedere waarskynlik al- 
weer bedaar, terwyl op die tydstip 
wat ek skrywe, gemoedere nog gaan- 
de is en besig is om na 'n hoogte- 
punt te werk. Dit maak dit 'n bietjie 
moeilik om oor die saak te skrywe; 
maar miskien is dit ook goed so, 
want dan kan 'n mens miskien kalmer 
oor die sake dink. 

Die drie dinge waarin ons .Afri- 
kaners die lewendigste belangstelling 
het, is godsdiens, rugby en politiek. 
Hieroor kan ons die lekkerste en die 
warmste word. 

Oor rugby kan elkeen in ons land 
praat; ons ken ons spelers en elkeen 
van ons is 'n nasionale keurder wat 
presies weet wie in die span moet 
kom en wie nie. En as ons 'n wed- 
stryd verloor — ek dink nou veral 
aan die internasionale wedstryde — 
is dit amper 'n nasionale ramp of 
soos een wat in die familie dood is. 

Ons politiek bedryf ons net so. Dit 
is ernstiger en maak gemoedere nog 
meer gaande, maar soms lyk dit my 
asof dieselfde gees ons besiel: (Ons 
speel die spel hard; ons ken die spel 
deur en deur; ons weet watter man 

behoort in die verkore span te sit 
en ons is bitter ontevrede as hy nie 
daar kom nie. En soms, in die hitte 
van die stryd, 1ê ons 'n paar vuis- 
houe ook in. Maar omdat die saak 
ernstiger is, lyk dit soms of ons ook 
gemeen en beginselloos in ons politiek 
kan wees: Mense wat andersins al- 
tyd daarna strewe om eerlik, opreg 
en regverdig te wees, sal homself in 
die politieke stryd so vergeet en sy 
beheer verloor dat hy selfs gemene 
en agterbakse dinge kan sê en doen. 
(Laat ons nou net nie maak soos die 
tante wat al haar predikant se ern- 
stige preke op haar buurvrou toe- 
gepas het nie). 

Ook omdat die politiek vir ons so 

ernstig is, is ons geneig om gods- 

diens en politiek te vermeng. Dit kan 
besonder heilsaam wees: Ons poli: 
tiek hier in Suid-Afrika verskil baie 
in gees van die politieke bedrywighede 
in die buiteland. Tn die oorgrote 
meerderheid lande word politieke 
partye van mekaar geskei op begin- 
selseronde; dit gaan om demokrasie, 
sosialisme. kommunisme, internasio- 
nale of koloniale of ekonomiese be- 
beleid. Hier bv ons word ons baie 
minder op prinsipiële gronde geskei; 
ons politieke situasie is hoofsaaklik 
histories bepaal; die ou stryd tussen 

Mei 1958 

Bcer en Brit, Boer en Bantoe wat 
meer as 150 jaar gelede begin het, 
bepaal nog altyd in `n groot mate 
ons sienswyses. As ons nou in die 
ware sin van die woord ons godsdiens 
in ons politiek kon inbring, sou dit 
iets goeds wees: Dan sou ons besef 
dat alle mag wat die owerhede hel, 
van Gcd kom. Elkeen wat 'n gesags- 
posisie beklee, is aan God verantwoor- 
delik. Dan sal ons ook weet dat God 
die Skepper van hemel en aarde en 
volke is en ons sal bereid wees om 
voor Hom te buig, maar nooit sal ons 
buig vorr wêreldse mag of enige 
skepsel verafgod nie. Ons sal dan 
ook bereid wees om in politieke sake 
ook te bid: ,Laat U wil geskied?” 
en probeer om die onkreukbaarheid 
van ons Christelike eer en beginsels 
tot in die warmste politieke stryd 
in te dra. 

Maar party dae lyk dit vir my asof 
ons nie ons godsdiens in die politiek 
indra nie, maar ons rugby en poli- 
tiek in ons godsdiens. Nou bedoel 
ek nie die ewige gesanik oor predi- 
kante wat politieke preke hou nie — 
hiervan het ons al genoeg gehad en 
die Christelike saak in Suid-Afrika 
het al genoeg daaronder gely; elkeen 
weet daarvan. Ek bedoel nou hier 
die houding wat die meeste van ons 
inneem sonder dat ons dit agterkom. 
Dit Jyk vir my so party dae of ons 
ons kerk ook soos 'n soort politieke 
party of rugbyspan beskcu: Dit gaan 
ons so dikwels om posisies en setels; 
die kerk is so dikwels 'n party, waar 
ons probeer om die ander party so- 
veel moontlik uit te oorlê en nie al- 
tyd die skoonste metodes gebruik om 
dit te dcen nie; ons dink so selde 
daaraan dat die Here ook in die ander 
skaapkraal 'n deel van Sy kudde kan 
hê; ons is geneig om te vergeet dat 
ons elke Sondag in die kerk bely 
dat ons in die een, heilige, algemene 
kerk glo; algemeen beteken dat die 
kerk van Christus nie beperk is tot 
mans of vroue, rykes or armes, Her- 
vormdes of (Gereformeerdes, Afri- 
kaners of Engelse, swartes of wittes, 
maar dat met soos Christus vir 
alle mense gesterwe het so sluit 
die kerk van Christus ook alle mense 
in. Daarom is elke mens ons naaste 
en die broeder wat ons moet hoed.. 

Maar miskien het ek die saak ver- 
keerd om gestel: Ons dra nie die 
politiek in ons kerk in nie, maar juis 
die kerk in die politiek in. As ons 
beter weet wat die kerk is en as ons 
beter verstaan wie ons naaste is en 
as ons werklik besef aan wie die eer 
regtig toegebring moet word, sal die 
lelike kant van ons politieke lewe ook 
verdwyn. 

* 
Die stukkie wat ek geplaas het 

oor lafhartige mans wat hulle vrouens 
nie teen hulle ouers kan beskerm nie, 
het 'n hele aantal briewe as reaksie 
uitgelok. Ek kan die briewe nie plaas 
nie maar dit toon my dat die probleem 
groter is en diener gevoel word as 

(VERVOLG LANGSAAN) 
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wat `n mens dink. SAARTJIE se 
brief is die skerpste. Sy skryf dat 
ons mans so verwyf het dat ons nie 
meer van ons ouers af kan wegkom 
nie; ons soek altyd 'n woonplekkie 
so na aan die ouers as moontlik, liefs 
nog in die ouerhuis. Die ouers se 
eie dogters wil nie hulle ouers oppas 
nie en laat dit altyd aan die skoon- 
dogters oor. — Bk wil net vir Saar- 
tjie dit sê: Baie wat jy skryf, is 
ongetwyfeld waar. Dit sal ook goed 
wees as die mansmense die sakie 
bietjie deeglik wil oordink en van 
hulle vrouens se kant af sien. Maar 
vir Saartjie wil ek darem dit sê: Ou 
sus, jou brief is so bitter en vol gal 
dat as jy nie oppas en jou hart sagter 
maak nie, gaan jy jou nog in lelike 
dinge vasloop. 

—— BARTIMEUS 

DIE HERVORMER Bladsy 15 

BOEKE IS ONS VRIENDE 
(VERVOLG VAN BLADSY 12) 

van die waarde nie in geld geleë is 
nie maar in die plesier daarvan om 
dit oor en Oor te less kan tuis opge- 
knap word. 

1. Los bladsye kan met deursky- 
nende lakpapier vasgesit word. 

2. Hoeke wat afgeskeur het: `n 
Stukkie nuwe papier word onder 
die geskeurde blad gesit. 'Trek 
die buitelyne af en skeur die 
hoekie, van die nuwe bladsy &” 
onderkant die merkplek af. Sit 
gom aan die ekstra #” en plak 
vas. Beskerm die heelgemaakte 
blad met waspapier aan beide 

| Die Eensames 

Rig alle korrespondensie aan Bar- 
timeis, Posbus 171, Krugersdorp. 
Antwoorde aan persone wat in hier- 
die hoekie verskyn, moet in 'n ge- 
frankeerde koevert gesit word, in 'n 
ander koevert gesteek wcrd en dan 
aan my gestuur word. 

No. 297: 
 Vooruitstrewende boer, 40 jaar oud, 

is kreupel en loop met krukke, vra 
dameskorrespondente 30-40 jaar oud. 

No. 9298: 
Blonde jongdame, 23 jaar oud, lief 

vir plaaslewe, vra manskorresponden- 
te 25-30 jaar oud. 

No. 299: 
Jongdame, bruin hare en blou oë, 

5vt. 5dm. lank, lief vir lees, musiek 
en rugby, vra manskorrespondente 
24-29 jaar oud. 

No. 8300: 
64 jarige weduwee, kinders almal 

getroud, vra manskorresponte nie 
ouer as 70 jaar; moet selfstandig 
wees. 

No. 801: 
32 jarige weduwee met 7 kinders, 

bruin hare en oë, vra manskorres- 
pondente 33-48 jaar oud. 

No. 802: 
18 jarige nooi, aktief met volkspele, 

sondagskoolwerk, voortrekkers, ens. 
4vt. 10dm. lank. Vra manskorres- 
pondente 20-25 jaar oud. Alleen nie- 
drinkers. 

No. 303: 
Eensame plaasnooi van 17 jaar, 

bruin hare en groen oë, vra mans- 
korrespondente bietjie ouer as sy- 
self. 

No. 804: 
54 jarige weduwee, seun van 16 

nog op skool, soek manskorrespon- 
dente bietjie ouer as syself; slegs nie- 
drinkers. 

No. 8065: 
19 jarige dametjie, blond, hou van 

plaaslewe @n sport, verlang mans- 
korrespohdénte 1-23 jaar oud. 

N. 806: 
Weduwee (60), opgeruimd en lief 

vir huishou, vra manskorrespondente 
jonger as 70. 

No. 80%: 
Jongman, blond, 5vt. 9dm., lief vir 

sport, musiek en lees, vra dameskor- 
responidente 17-19 jaar oud. 

No. 808: 
Jongdame (19), swart hare en 

bruin oë, werk by 'n tandarts as ver- 
pleegster, vra manskorrespondente 
tot 24 jaar oud; nie drinkers en ge- 
skeides nie. 

No. 809: 
Jongman (18), 6vt a3dm. lank, stel 

belang in klassieke musiek, seëls en 
sport, vra dameskorrespondente jon- 
ger as hyself. 

No. 810: 
Jongman, 5vt. 9dm., lief vir swem 

en atletiek, rook maar drink nie, vra 
meisie-korrespondente 17-21 jaar. 

No. 811: 
Weduwee (55), blou oë en vaal 

hare, vra manskorrespondente ouer as 
syself. 

No. 819: 
Jongdame (22), bruin hare en oë; 

vra manskorrespondente tot 30 jaar 
oud. 

'N. 8176: 
Jongman (21), 5vt. Sdm., stel be- 

lang tin sport, soek dames tot op 
20 jaar oud om mee te korrespondeer. 

No. 314: 
Stil dogter van 14 jaar vra seuns 

en dogters tot 19 jaar oud om aan 
haar te skrywe; sy woon op 'n een- 
same plattelandse dorpie. 

No. 815: 
Jongman (19), 5Bvt. 6dm., woon op 

'n plaas, soek dameskorrespondente 
jonger as hyself. 

— BARTIMEUS 

kante, maak die boek toe en 
plaas 'n swaar gewig op die 
boek. 

3. Gaatjies in die middel van 'n 
boek. 'Trek die buitelyne van die 
gat in die boek af op papier van 
dieselfde kwaliteit as die boek, 
indien moontlik. Skeur dan weer 
#/”/ van die merkplek af ('n ge- 
skeurde rand is nie so dik en 
laat nie so `'n duidelike defini- 
tiewe rand as `n gesnyde rand 
nie) en plak vas soos bo ge- 
noeEM.. Plaas waspapier aan 
weerskante van die blad, maak 
die boek toe en plaas 'n swaar 
gewig op die boek. 

4. Geskeurde bladsye. Gebruik 
deurskynende gompapier om die 
geskeurde rande aan mekaar te 
hou. 

5. Skimmel. Vinnige optrede is 
nodig omdat skimmel vinnig ver- 
Sprei en die bladsye beskadig. 
Vee die kolle af met 'n skoon, 
sagte doek een kol op 'n keer. 
Wees versigtig om nie die skim- 
mel te versprei met die doek nie. 
As 'n droë doek nie wil help nie 
gebruik suiwer alkohol om die 
doek effe klam te maak en vee 
daarmee af. As alkohol nie help 
nie kan Franse kryt tussen die 
bladsye gesprinkel word en vir 
'n paar dae so gelaat word. 

Vlekke of vuil plekke op linne om- 
slag boeke kan met 'n uitveër taam- 
lik suksesvol verwyder word. (Goeie 
leer kan met soetolie, olyfolie of 
enige goeie leer- of meubelroom 
skoongemaak word. 

Indien u u boeke goed oppas kan 
dit 'n lewenslange kameraad en bron 
van belangstelling bly. 

— BOELA. 

BOEKBESPREKING 
#My weg na die Lig”, deur ds. H. 

J. Hegger. Uitgegee deur Pro-Rege- 
Pers Beperk, Potchefstroom. Prys 
16/6 posvry. 

Hierdie mooi boek, insiggewend in 
die sisteem en godsdiens van die 
Rooms Katolieke Kerk 1ê nou in 
Afrikaans vertaal voor ons. Eers het 
dit in Nederlands verskyn en daar in 
Nederland het dit gevlieg. Ook geen 
wonder nie, want die skrywer, ds. 
Hegger, 'n gewese Rooms-Katolieke 

priester, wat die Roomse Kerk van 
naby ken, laat ons op 'n waardige 

wyse sonder haat teen sy ou kerk 
sien wat Rome is. 

Die lesende publiek in ons Protes- 
tantse land ken Rome maar swak. 
Iaat ons mense hierdie boek koop en 
lees. Dit sal hulle op 'n verantwoorde 
wyse leer wat die kerk van Rome 
voorstaan. 

Joh. Dreyer. 
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En Alles sal Lewe Waar 

die Stroom kom. — Eseg. 47:9. 

Witbank-Suid se muwe Kerkgebou is op 1 Maart imngebruik gemeem. 
Ds. L. M. le Roux van die gemeente Pretoria-Oos het die wydimgsrede 
gelewer. Hy het gesê: ,,Hierdie pragtige gebou is `n tekem: `n teken 
van Gods werk — ,Hou Christus self sy Kerk in stand —; teken van 
ons geloof in die Heilige Algemene Christelike Kerk. Hierdie gebou 
waarin Woord en Sakrament bedien word, staam op `n stukkie gromd 
wat corspromklik bedoel was vir liefdadigheid — ,Ons moet God lief 
hé bo alles, en ons maaste soos ons self—; hier sou `n inrigting gestaam 
het, teken van maasteliefde. Nou staam hier `n teken van ons liefde tot 
God. Maar dit is die belangrikste: hieruit vloei ons maaste liefde.” 

Die Administrateur, mnr. A. B. v. 
N. Herbst, het die gemeente bedank 

vir die bedagsaamheid om die bou- 
opdrag aan die N.H. Weeshuisbouers- 
organisasie toe te sê; so is `n daad- 

werklike bydrae gemaak tot die ver- 
sorging van die kindertjies in die 
weEeshuise. 

Mag hierdie gemeente niks anders 
as vrede en vreugde met hierdie 
kerkgebou ondervind mie” het hy 
gesê. 

Foto regs: 

Hierdie foto was geneem met voor 
die ontsluiting van die hoofdeur. 

Mei 1958 
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Foto onder: 

Die argitek, mm. H. Vermooten, 

oorhandig die sleutel aan ds. Le 

Roux. ,Mag hierdie gebou tot 'im 

lengte van dae staam tot eer van die 

Here,” het hy gesê. Nadat die skare 

piekgeneem het, het `n koor van 

mansstemme Ps. 100 gesing, begelei 

deur mnr. W. Mathlener aam die or” 

rel. Hierna het die wydingsdiens 

gevolg, gelei deur ds. Le Roux. Op 

die foto verskym, agter v.lm.r. prof. 

S. P. Engelbrecht, ds. N. Hanekom 

en ds. J. P. Oberholzer; Voor vln.T.: 

ds. L. M. le Rouz, mnr. H. Vermooten, 

diak. C. v.d. Nest, diak. A. P. D. van 

Zyl en diak. C. Jooste. 

Foto lVmks: 

'n Gedeelte van die skare op die kerkgronde ma dfloop van die diens. 

Agter teen die kerkgebou kan onderskei 

CO. R. Nolte en sy gade; mnre. E. H. Nolte en A. 1. de Lange. 

kan erken word: mev. Brits, mev. Brandt, mnr. Brits, mevv. R. en E. 

Bierman, mure. H. Steenekamp, W. P. Hough, mev. Hough, mev. Pool, 

diaken Trollip en diaken Dreyer. 

DIÉ HERVORMER 

(ds.) Nolte; 
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Foto bo: 

In sy woord van gelukwensing het 

prof. Engelbrecht gemaan dat ,die 

dag van klein dinge mie verag moet 

word mie.” Die grondlêers van die 

Nederduitsch Hervormde Kerk ,,roep 

ons toe uit die graf: ,Bewaar die 

pand u toevertrou!” het hy gesê. 

Namens die Teologiese Fakulteit het 

hy die gemeente Gods seën toege- 

wens. 

Die gemeente is seën en geluk ook 

toegewens deur vredikamte van die 

Ring van Middelburg, die verteen- 

woordigers van die susterkerke, die 

onderwysowerheid en die stadsraad. 

Ds. A. J. Nolte, leraar van die ge- 

meente (op die kansel) het die verrig- 

tinge gereël en die bedankimgs ge- 

doen. 

Voor die kansel sit diakens V.d. 

Nest, Du Toit, V.d. Westhuizen, V. 

Nieuwenhuizen en Van Zyl 

Die kerkraadsbanke was inderdaad 

deur gemeentelede en belangstellen- 

des beset. 
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DIE HERVORMER 
Offisiële Orgaan van die 

Ned. Herv. Kerk van Afrika. DOODSBERIGTE 
Dit het die almagtige God behaag om die siele van ons tans gestorwe 
broeders en susters wie se name hieronder vermeld word, tot Hom te 
neem. Hulle liggame is aan die aarde toevertrou in die vaste en sekere 
hoop van die opstanding tot die ewige lewe deur ons Here Jesus Christus 
wat die vernederde liggaam aan sy verheerlikte liggaam gelyk sal maak. 

ADVERTENSIETARIEWE : 

Geboorte-, Verlowings-, en 
Huwelike, 10/- vir 'n maksi- 
mum van 60 woorde, en 2d. 
per woord bo 60 woorde 

vooruitbetaalbaar. 

DOODSBERIGTE en IN 
MEMORIAMS 10 /.-. per 

plasing 

Advertensies en Adresver- 
anderinge (vermeld sowel 
oue as nuwe adres) aan: 

DIE ADVERTENSIE- 
BESTUURDER 

BUS 171 - KRUGERSDORP 

Advertensies moet gestuur 
word aan die Advertensie- 
bestuurder nie later as die 
7de van die maand voor- 

gaande publikasie. 

As foto geplaas moet 
word: €£1/7/6 ekstra 
vir die maak van `n 

drukkersblok 

GRAFSTENE EN 
MONUMENTE 
GEMAAK UIT DIE 

BESTE 
PRETORIA - GRANIET 

Word afgelewer en opge- 
rig op enige dorp en plaas 

Pryse na elkeen se vermoë 

PRYSLYS en 
EATALOGUS 

op AANVRAAG! 

J. P.E. ROODE 
Posbus 163 — Foon 308 

ERMELO 

ONDERSTEUN 

ONS 

ADVERTEERDERS 

Die familie treur oor hulle heengaan en die Hervormde gemeenskap 
treur saam. 

ERASMUS — Skielik van ̀  
ons weggeneem in 'n Ee 
motor ongeluk, op 5 Feb., 58, 
my eggenoot, ons vader seun 
en broer, Johnnie Brasmus, 
in die fleur van sy lewe, 
slegs 24 jaar oud. 

Sy gedagtenis sal vir ons 
gedurig 'n inspirasie wees. 

Altyd was hy vrolik en op- 
geruimd, 'n vriend van almal, 
en 'n getroue lidmaat van 
ons Kerk. 

Sy heengaan word diep be- 
treur deur sy eggenote, twee 
klein kindertjies, vader en 
moeder, broer en susters. 

Elsburg. 

WOLMARANS — (Cornelis 
Johannes, oorlede op 2 Maart 
1958, in die hoë ouderdom 
van 95 jaar, 4 maande, 4 
dae. 

Hy was 6 maande bed-.: 
lêend waarvan die laaste 2. 
maande smartlik was. 

Die diep bedroefde egge- 
note, kinders en kleinkinders, 
C. M. E. Wolmarans (geb. 
Hattingh). 

Middelburg, Tvl. 

MEYER — My teergeliefde 
eggenote, ons moeder en 
grootmoeder, Wilhelmina 
Elizabeth (gebore Botha) 
oorlede op 23 Januarie 19958 
in die ouderdom van 68 jaar 
en 10 maande. Soos haar 
lewe was, was ook haar 
heengaan — stil. 

Diep bedroefde eggenoot, 
kinders, kleinkinders, M. D. 
Meyer. 
Morgenzon. 

PRETORIUS — Ons dier- 
bare eggenoot, vader en 
grootvader, Andries Petrus 
Cornelius, in die ouderdom 
van 57 jaar, 7 maande en 
11 dae, op 2 Augustus 1957, 
na 'n lyding van 17 jaar en 
10 maande waarvan die laas- 
te ses weke smartlik was. 

Bedroefte eggenote A. A. 
Pretorius, kinders en klein- 
kinders. 
Kareekuil 189, 

Ottosdal. 

BOTHA — Ons dierbare 
kind, suster en vriendin, 
Susanna Elizabeth, gebore 6 
Augustus 1940, oorlede 8 
Augustus 1957. 

Ons innige dank aan 
familie en vriende vir hulp 
en vertroosting. 

Die bitterbedroefde Ouers, 
broers, susters en vriende. , 
Vila Mariano Machado, 

Granda Oapala, 
Angola. 

SNYMAN — Oorlede op 1 
Februarie 1958, ons dierbare 
eggenoot, vader en groot- 
vader, Christoffel Barend 
Snyman, in die ouderdom 
van 72 jaar, 5 maande en 3 
dae. Ons dank die Vader 
vir die jare wat ons saam 
met hom kon deurbring. 

Treurende eggenote M. C. 
Snyman en kinders: Ampie 
en Rachel. 
Leeufontein 167, 

Pk. Bronkhorstspruit. 

EE EE ee j 
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VAN STADEN — Marthinus 
Jakobus, sag heengegaan op 
10 Februarie 1958 na 'n lang 
siekbed geduldig verdra. Sy 
geloof was sterk in die 
Heer. 

Bedroefde en eensame eg- 
genote, Hannie van Staden. 
Badenhorststraat 47, 

Witfield, 
Gem. Bronkhorstspruit. 

ALBERTS — Barend Jaco- 
bus, sag heengegaan op 2 
Februarie 1958 in die ouder- 
dom van 90 jaar. 

Verlangende eggenote en 
kinders Getruida en Barend, 

Catherina en seuns. 
Okshoof, 

Guchahb, 
S.W.A. 

DIE HERVORMER 

DE KOCK — Op 24 Oktober 

1957, my geliefde eggenote 

Elizabeth Catharina Petro- 

nella, (geb. Prinsloo - vooTr- 

heen 'Trollip), in die ouder- 

dom van 71 jaar, na 'n lang 

lyding. Ek en ons kinders is 

dankbaar aan God vir wat 

sy vir ons kon beteken. 

Die bedroefde eggenoot en 

kinders, J. J. de Kock. 

Welverdiend, 

Meerlus, 

Dist. Middelburg. 

IN MEMORIAM 
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OFFISIELE 
BERIGTE 

BEROEP BEDANK: 

Ds. T. F. J. Dreyer van 
Dullstroom na Meyerton. 

Ds. P. J. T. Koekemoer 
van Primrose na Pietersburg 

* 
BEROEP AANGENEEM: 

Ds. T. F. J. Dreyer van 
Dullstroom na Warmbad. 

* 
BEROEP: 

Ds. J. P. Labuschagne van 
Florida na die kombinasie 
Makwassie. 

Ds. G. J. van Jaarsveld 
van Sannieshof na die Um- 
tali-kombinasie, Suid-Rhode- 
sig. 

* 
ADRES- 
VERANDERINGS- 

Gemeente Dullstroom: 

Skriba en Skriba vir Reg. 

Vorige adres: 

J. H. M. Richards, 
In Wefdevolle hermmerimg dink ons terug aan ons ontslape P/a. SA.S. en H., 

dierbares wat ons vooruit gegaam het en nou rus van hulle N F EE 
E uwe aaTES: 

arbeid. Ons mis hulle nog steeds, maar treur mie oor hulle soos H. J. M. H. Venter, 
f 5 . Posbus 68, 

die ander wat geen hoop het mie. Ons dank God vir wat hulle Ee N 

deur sy genade betekem het. * 
EA Gemeente Arusha: 

VAN DER MERWE — In 
liefdevolle herinnering dink 
ek terug aan my ontslape 
dierbare eggenoot, Fanie V. 
d. Merwe. 

Steeds treurende eggenote 
en kinders, 

Mev. Hansie v.d. Merwe, 
Rotterdam, 

Pk. Villa Nora, 
Oor Potgietersrus. 

DREYER — Dit het die 
Hemelse Vader behaag om 
op 19 Januarie 1957 skielik 
van ons weg te neem ons 
geliefde eggenoot en vader, 
ouderling Theunis Frederick 
Jacobus Dreyer, in die ouder- 
dom van 63 jaar 4 maande. 

Met sy innemende geaard- 
heid was hy alom bekend en 
bemind en in sy lewenswan- 
del was hy ons altyd tot 'n 
voorbeeld. 

Bedroefde eggenote en 
kinders, E. C. Dreyer. 

Walterlaan 101, 
Waverley, 
Pretoria. 

VAN ROOYEN — Met stille 
verlange dink ons terug aan 
24 April 1957 toe so plot- 
seling van ons weggeneem 
is my dierbare eggenoot en 
ons pappie Jan Jacobus. 

Verlangende eggenote Bos- 
sie en kinders, Vasie, Hester 
en Jannie. 
Violetweg 86, 

Primrose, 
Germiston. 

CRONJE — In tere herin- 
nering aan ons dierbaarste 
eggenoot, vader en oupa 
Izak Johannes Andries, oor- 
lede 18 April 1957. 11 Tim. 
4-7. 

Treurende eggenote, kin- 
ders en kleinkinders. 
BElderado. 

BLIGNAUT — In tere herin- 
nering aan ons geliefde eg- 
genoot en vader wat van ons 
weggeneem is deur die dood 
op 9 Mei 1954. 

M. Blignaut en kinders. 
Roodepoort. 

Ds. H. R. Visser, 
Posbus 327, 
Arusha, 
Tanganjika. 

Gemeente Gwelo: 
Skriba en Skriba vir Reg. 

Vorige adres: 
R. J. Benadie, 
Watershed 1, 
Gwelo. 

Nuwe adres: 
R. J. Benadie, 
Bus 183, 
Gwelo. 

Kassier: Vorige adres: 
R. J. Benadie, 
Watershed 1, 
Gwelo. 

Nuwe adres: 

J. G. L. Swanepoel, 
Lyons Farm, 
Pk. Gwelo. 

,Die Hervormer” en ander 
Kerklike publikasies: 

Vorige adres: 
R. J. Benadie, 
Watershed 1, 
Gwelo. 

Nuwe adres: 

Mnr. F. J. Grobler, 
Sewendestraat 8, 
Gwelo. 
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OFFISIELE 
BERIGTE 

* 

ADRESVERANDERING 

GEM. NEWLANDS, 

JOHANNESBURG 

Eassier/Ou Adres: 

G. OBERHOLZER, 

Van Zylweg 98, 
Newlands. 

Nuwe Adres: 

J. T. SCHOEMAN, 
Sewendestraat 13, 
Greymont, 
Johannesburg. 

* 

GEMEENTE LUANSHYA 

Gewese Skriba/Kassier en 
Skriba vir Registrasie: 

Mnr. C. M. v.d. Westhuizen 
Z-Laan 75, 
Posbus 253, 
Luanshya, N.R. 

Nuwe Skriba/Kuasier en 
Skriba vir Registrasie: 

Mnr. J. H. Henning, 
63 ,,L” Laan, 
Luanshya, N.R. 

* 

RING VAN 

SUIDWES - AFRIKA 

Kerkrade van die Ring 

van Suidwes-Afrika geliewe 

kennis te neem van die 

tiende gewone vergadering 

van die Ring wat D.V. te 

Outjo op 18 Mei 1958, om 

7.30 nm., e.v.d. sitting neem. 

Alle deur die Kerkwet ver- 

eiste stukke moet by die ope- 

ning ter tafel wees behalwe 

jaarverslae en beskrywings- 

punte wat ondergetekende 

nie later as 8 Mei moet be- 

reik nie. 

Reëlings in verband met 

losies moet vroegtydig ge- 

tref word met oudl. P. P. H. 

Alberts, Neins-West, Posbus 

143, Outjo. 

J.A. VILJOEN, Skriba, 

Ring van S.W.A. Posbus 

1318, Windhoek. 

DIE HERVORMER 

RING VAN 
JOHANNESBURG 

Sal al die kerkrade in die 
Ring van Johannesburg asp. 
hiermee kennis neem dat die 
agste gewone vergadering 
van die Ring van Johannes- 
burg sal plaasvind op 2 
Junie 1958 en volgende 
aande in die kerkgebou van 
die gemeente Kensington. 
Die opening vind D.V. 
plaas op Maandag 2 Junie 
1958 om 7 nm. Die behoor- 
lik voltooide geloofsbriewe 
en al die deur die Kerkwet 
vereiste stukke moet 
by ondergetekende ingedien 
word voor of op Maandag 
19 Mei 1958. 

— (get) B. J. v.d. Merwe, 
Skriba, Ring van Johannes- 

burg. 

Kingstonlaan 88, 
Aucklandpark, 
Johannesburg. 

* 
RING VAN MIDDELBURG 

Sal alle Kerkrade binne die 
Ring van Middelburg hier- 
mee kennis neem dat die 
volgende jaarlikse Ringsver- 
gadering D.V. sal plaasvind 
op Woensdag 7 Mei 1958 om 
10 vm. in die Kerkgebou te 
Sundra, en voortgesit sal 
word op Donderdag 8 Mei 
1958. 

Alle stukke soos deur die 
Kerkwet vereis moet met die 
opening ter tafel wees. 

Enige beskrywingspunte 
moet ondergetekende nie 
later as 238 April 1958 be- 
reik nie. 

dd DIH Smit 

Skriba, 

Ring van Middelburg. 

R 
RING VAN RUSTENBURG 

Die Ring van Rustenburg 
vergader (D.V.) op Saterdag 
7 Junie 1958 om 10 vm. in 
die kerkgebou van die Ned. 
Hervormde gemeente Brits. 

Afgevaardigdes moet sorg 
dat hulle alle nodige stukke 
na die vergadering saam- 
bring; ook `n tjek vir #£8 
(agtpond) ten gunste van 
Rustenburg Ringsfonds. 

— W. M. Wolmarans. 

Pastorie, Skriba. 
Brits. 

18 Maart 1958. 
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RING VAN RHODESIË 

Hiermee word alle kerk- 
rade in die Ring van Rho- 
desië verwittig van die jaar- 
likse vergadering van die 
Ring wat D.V. sal plaasvind 
op 30 Mei 1958 om 2 nm. 
e.v.d. in die kerkgebou te 
Bulawayo. 

Afgevaardigdes moet sorg 
dra dat die vereiste stukke 
ter tafel gelê word. 

Beskrywingspunte moet 
die ondergetekende voor 15 
Mei bereik. 

Afgevaardigdes se name 
en die getal wat die sitting 
sal bywoon moet so gou 
moontlik aan ondergetekende 
gestuur word ten einde 
losies te reël 

— J. A. Swanepoel, 

Skriba, Ring van 
Rhodesië. 

VERLOWING 

Ons tweetjies maak aan 
familie en vriende bekend 
dat ons verloof is: Smilie, 
oudste dogter van mev. Van 
Deventer en wyle mnr. Van 
Deventer, van Brakfontein, 
en Ivan Uys, jongste seun 
van mnr. en wyle mev. T. 
Uys van Koppies, O.V.S. 

Sonstraal, 
Pk. Parys. 

AFSTERWE VAN DIE 

MOEDER VAN MEV. 

(DS) J. D. STORM 

Die redaksie betuig 
sy deelneming aan die 
pastorie van Bronk- 
horstspruit met die 
heengaan van die vyf- 
en - negentigjare mev. 
Hcster Breytenbach, 
moeder van mev. (ds.) 
Storm. 

Hierdie ou moeder is 
uit 'n waardige Voor- 
trekkergeslag gebore 
Haar vader, toelof van 
Rooyen, was lank lid 
van die heemraad van 
Utrecht en ook waar- 
nemende Landdros in 
die Republiek se dae. 

Ons bid die bedroef- 
de familie die vertroos- 
ting van die Here toe. 
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OM EENDAG RUSTIG AGTEROOR 

TE KAN SIT 

' VERSEKERING 
DEUR 

DIE GROOT AFRIKAANSE LEWENSVERSEKERINGSMAATSKAPPY 
VZ V289-2: 



Bladsy 22 

Om te vra is vry 

DIE HERVORMER 

Foute by Ampsdraers 

en Nuighede 
Hooggeagte Redakteur, 

In die jongsverlede is in Die Her- 
vormer nogal heelwat verduidelik 
asook tot moedeloosheid geraak deur 
een van ons predikante i.v.m. evan- 
gelisasie onder die buite-kerklikes. 

Hoewel u al baie tot die oplossing 
van hierdie ernstige saak bygedra 
het, vra ons graag u sienswyse van 
die volgende met die doel om moont- 
lik later verder daarop terug te kom. 
Ons besef natuurlik dat u nie dinge 
sal beantwoord waarvan u nie kennis 
dra nie, maar in belang van ons kerk 
vertrou ons om leiding van u te ont- 
vang. 

Die punte is kortliks die volgende: 
(1) Dink u die optrede van predi- 

kante en kerkrade van ons kerk is so 
onberispelik, dat hulle nie die oorsaak 

is of dat hulle optrede in gevalle nie 
die oorsaak is, dat gemeentelede ver- 
dryf word na ander kerke of selfs in 
die arms van die sektes gestoot 
word nie? 

Dink u hulle kom hulle beloftes en 
pligte goed na wat hulle voor die 
kansel afgelê het met hulle bevesti- 
ging? 

(2) Stem u nie saam dat ,,voor- 
koming beter is as genesing” in die 
sin dat ons gemeentes nie in alle 
gevalle so goed bearbei word deur 
ons predikante en kerkrade om daar- 

DIE NUWE 

s EE 

AUSTIN A55 
Cambridge 
IS HIER! 

@ 

MEER KRAG, RUIMTE EN 

GELIEFLIKHEID 

Distribueerders: 

Kingsley & Marais 
(Edms.) Bpk. 

Kerkstraat 481, Pretoria 

deur afvalligheid te voorkom nie? 
(8) Is dit nie moontlik dat al die 

nuwighede, soos die ruk en rol gesing 
van sommige gemeentes (natuurlik 
agter die orrelis aan), die gestreepte 
broek van die dominee, die ampte- 
like kerkraadsdrag wat ontaard het 
in 'n pastoordrag (die Alg. Kommis- 
sie het tog die amptelike drag voor- 
geskryf), die blommerangskikking in 
die kerk tydens eredienste, die swak 
preek van die leraar wat gevoelloos 
en sonder die boeiende aantrekkings- 
krag gelewer of voorgelees word en 
wat -maar somtyds 'n kort twintig 
minute duur terwyl dit die kern van 
die erediens behoort te wees, die sing 

van 'n ve”sie na die lees van die tien 
gebooie of twaalf artikels, die gebrek 
aan besoek van die gemeentelede (of 
karige besoek) deur die predikant en 
die kerkraadslede omrede hulle te 
besig is met skoolraad, skoolkomitee, 
dorps- of stadsraadvergaderings of 
skyfskiet of visvang, of dit alles nie 
ook oorsake van afvalligheid is, en 
nog meer nuwerwetse gedoentes wat 
toegelaat word. 

Ts al hierdie dinge se navolging 
dan nie die verantwoordelikheid van 
die wagters op Sions mure nie? Dit 
is mos 'n afwyking van ons kerk se 
ou sedes en gewoontes, wat goed was. 

Al hierdie genoemde klein 
dingetjies en bykomstighede, wat nie 
daar was nie. doen beslis afbreuk aan 
die waardigheid van ons openbare 
eredienste en word die nodige respek 
vir Gods Woord opsy geskuif. 

Hooggeagte Redakteur, dis die 
minste. van ons gedagte om enig- 
iemand in die besonder te verklein- 
neer, maar ons kan u die versekering 
see, dat wat genoem is en nog baie 
meer gestaaf kan word en baie hin- 
derlik is, maar ons wil in almal se 
belang nie persoonlik wees as dit 
enigsins verhelp kan word nie. 

Ons vertrou dat u die brief goed- 
gunstiglik in Die Hervormer sal laat 
verskyn met u kommentaar. 

By voorbaat baie dankie. 
Groete, 

— Oom Gert.” 

ONS KOMMENTAAR 
Die korrespondent vra ons kom- 

mentaar op sy bewerings en beskul- 
digings in sy lang brief gemaak. 
Hulle kom kortliks hierop neer: 

(1 en 2). Die leraars en kerkraads- 
lede is nie onberispelik nie en kom 
hulle pligte nie goed na nie en dit is in 
baie gevalle die oorsaak dat ons 
mense afvallig word. 

(3). Die baie nuwighede: streep- 
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broek van baie leraars, pastoordrag 
van baie kerkraadslede, ritmiese sang 
ens. is 'n ander oorsaak van afbreek 
van die Herv. Kerk. 

Ampsdraers van die gemeente van 
die Here moet so lewe dat hulle voor- 
beelde id vir die gemeente. Die apos- 
tel Paulus skrywe aan Timotheus dat 
hy `n voorbeeld vir die gelowes in 
woord, in wandel, in liefde, in gees, 
in geloof, in reinheid” moet wees (1 
Tim. 4:12) en aan die gelowiges in 
die verstrooiing in Pontus, Galdsië, 
Kapadécië, Asië en Bithinië skrywe 
die apostel Petrus: ,,hou julle lewens- 
wandel onder die heidene skoon, So- 
dat as hulle van julle kwaadspreek 
soos van kwaaddoeners, hulle op 
grond van die goeie werke wat hulle 
aanskou, God kan verheerlik in die 
dag van besoeking.” (1 Petr. 2:12.) 

Dit skrywe die apostel met betrek- 
king tot die gelowiges in die alge- 
meen en dus ook wat die ampsdraers 
betref. 

Die Fcrmulier vir die Bevestiging 
van die Bedienaars van die Goddelike 
Woord leer dan ook dat hulle 'n voor- 
beeld moet wees, sodat die kerk ook 
daardeur ,,mag toeneem in aantal en 
in deug” en die Formulier vir die Be- 
vestiging van Ouderlinge en Diakens 
sê, dat hulle manne van goeie ge-. 
tuienis moet wees, wat die Gees van 
die Here deelagtig is. 

Die ideaal vir ampsdraers is hoog, 
sowel volgens die Skrif, asook 
volgens die bevestigingsformuliere. 
Maar die Bybel laat tog ook sien dat 
hulle ook maar mense is met gebreke 
en foute. Die Bybel steek hulle 
sondes nie weg nie, maar leer dat Elia 
'n mens was net soos ons (Jak. 5:17). 
Abraham en Jakob, Dawid en 
Salomo het almal ook maar hulle 
foute begaan. 

Daarom moet ons korrespondent 
nie teveel van die ampsdraers verwag 
nie en hulle nie in die gebede vergeet 
nie. Trouens watter reg het 'n ge- 
lowige lidmaat om fout te vind met 
die ampsdraers van sy gemeente as 
hy die gereelde voorbidding vir hulle 
nalaat. Sê die Woord dan nie dat 
smekinge, gebede, voorbedes, dank- 
segginge gedoen. moet word vir alle 
mense; vir konings en almal wat 
hooggeplaas is, sodat ons 'n rustige 
en stil lewe kan lei in alle godsvrug 
en waard'gheid” (1 Tim. 2:1, 2.) 

As 'n gemeente nie goed bearbei 
word nie deurdat ampsdraers hulle 
pligte versuim. dan is die aangewese 

weg om dit onder u kerkraad se aan- 
dag te bring Dat ampsdraers hulle 
aandag ook see aan die genoemde 
liggame is nafuurlik nie verkeerd nie, 
mits hulle amptelike werk daaronder 
nie ly nie. 'n Ampsdraer het immers 
Ook ʼn taak teenoor die maatskaplike, 
die opvoedkundiee en die volkslewe in 
die algemeen. En br. gun hulle ook 
asb. afleiding, ditsy skryfskiet, ditsy 
visvang, ditsy een of ander sport. Hoe 
beter 'n mens sy amptelike werk doen 
en hoe harder hv werk, hoe nodiger 
het hy ontspanning. 

(Vervolg langsaan) 
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Foute en Nuicighede 

Die dezde punt van cns korrespoiu- 
dent gaan oor die s.g. nuwighede. 

Laat ons aan die br. sê dat al wat 
oud en ouderwets is, is nog nie daar- 
om goed nie, en al wat nuut en 

nuwerwets is, is nog nie daarom sleg 
en verwerplik nie. 

In die Bybel sien ons tog ook dat 
ou sedes en gewoontes en opvattings 
verwerp word en nuwes aanvaar 
word. In die bergpredikasie sê Jesus 
keer op keer: ,aan die mense van die 
ou tyd is gesê .. ., maar Ek sê vir 

julle .. .” So stel Hy dikwels die nuwe 
teenoor die oue. Die Fariseërs het 
Hom dan ook beskuldig dat hy in- 
gaan teen die ou vaderlike opvattings 
en dikwels in botsing met Hom ge- 
kom. 

Ook die opvatting van Paulus bv. 
t.o.v die wet, was in die oë van die 
skrifgeleerdes 'n nuwigheid. 

Die ritmiese sang, wat die br. ruk 
en rol gesing noem, is geen nuwig- 
heid nie, maar selfs ouer as die sing 
met seweklank note. Die Psalmboek 
van Calvyn en Marot was ritmies. 

So ook die leringe van die Kerk- 
hervormers. Vir hulle tydgenote was 
dit nuwighede. Alle bruikbare nuwig- 
hede wat nie in stryd met die Woord 
van God is nie, is goed. En alle ou 
gewoontes en gebruike moet ook 
voortdurend getoets word aan die 
Woord en alleen die wat daarmee nie 
in stryd is nie, moet ons behou. 

liggaam. 

kingskoors. 

Ieweraandoening. 
stekende resultate lewer. 

Hartkwaal beteken in werklikheid dat 
die Hartklappe nie behoorlik oop en toe 
gaan nie — gewoonlik omdat hulle ver- 
wronge geraak het as gevolg van Sin- 

DIE HARTSPIER het van tyd tot tyd 
'n versterkmiddel nodig en geen veiliger 
tonika bestaan in enige bekende vorm 
dan die Dr. Allens-Watersug-Pille. 

WATERSUG kan veroorsaak word deur die een of ander Nier- of 
In albei die gevalle sal die Watersug-Pille uit- 

DIE HERVORMER 

Die lewe gaan voort op elke gebied 
van die lewe en die kerk mag nie 
agter bly nie, maar moet die goeie 
ou dinge bewaar en die goeie nuwe 
dinge aanvaar in afwagting van die 
toekomende tyd wanneer die Woord in 
vervulling sal gaan: Kyk, Ek maak 

alles nuut. 

— Joh. Dreyer. 

HOTEL ASSEMBLY 
Hoek Van der Walt- en Visagiestr. 

PRETORIA 

Foon $$075 — & Lyme 

DIE MEES MODERNE NUWE 

s HOTEL IN PRETORIA 

Ons gee besondere aandag aan 

@ KERKRAAD - ETES 

@ GEMEENTELIKE ETES 

@ EBESOEKENDE FAMILIES 

@ TROUPARTYTJIES, ens. ens. 

Die mees moderne ameublement 

Onder die persoonlike toesig en 
bestuur van die eienaars 

H. J. SCHEP en F. J. SCHEP 

ene 
EE ee ee EN 
ATTTEEOETEEEEEEEEIEETIIETIEEIG Eroiid 

Hart waal 
DIE HART kan bes beskryf word as 

'n groot spier met vier hol kamers. 
werk is om bloed te pomp deur die hele 

Sy 

Gebruik die DR. ALLENS - WATERSUG - PILLE vir Hartkwaal, 
Swak Hart, Watersug, Algemene Verswakking, Vatbaarheid vir Ver- 
koues, Lae en Hoë Bloeddruk. 

DE. ALLENS - WATERSUG - PILLE kos 5/- per bottel posvry van 
Norwood Coaker, Posbus 89, Ladybrand. 
meeste aptekers. 

Ook voorradig by die 
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Bestel u drukwerk van die 

N. H. Weeshuis- Pers 

Posbus 171, Krugersdorp 

EELEEES EERDER REED GEREED GEREKEN DERE DEERE ER DRR 
JHBEEEEEREEEEEEHEEEEE EEU ESE BEES HEE BOB HOE HEESE EE ARE HASE EE HORE EREEYA 

” 

vir al u 

Skoonmaakbenodigdhede, 
Politoer, Skuurpoeier, Bor- 
sels en Veerstoffers, ens. 

Voordelig vir Inrigtings 

Skryf aan ons om 
besonderhede : 

MORDUANTSTRAAT 12 

WOLHUTER 

JOHANNESBURG 
Tel. 241-8586 

SBEEEEEEEEESEEEEEEEBEEBEEEEEEEEEEEEEREEEEESE HEB BEE ESE EE ER E 
BEEEVAAEEEESAESAEAAEEEEEEEEEEEEEEAAEE BERE EES AE E EES E RAAS EE EE ee ee ee  reererreed 

ooEEAAEEGEEEESEEEEEEEEEEEE EE ESE EE EE EE EERS AE EESEREEEELESBOO RAD 

KRONIESE 
MaacPyMN 
skeel soms aan die 

cALELAAS 
Dié' oorsaak van kroniese maag- 
kwale is baie dikwels opgehoopte 

gal, wat tot galblaasontsteking lei. 

KOLESTRINE ledig die galblaas 
en verlig die ontsteking, waardeur 

`n ernstige operasie dikwels vry- 

gespring word. KOLESTRINE is 

gewaarborg volkome onskadelik, 

en dit word gerugsteun deur die 

goeie naam van Norwood Coaker, 

wat reeds 7o jaar geneesmiddels 
vervaardig en wat `n volledige 

wetenskaplike uitleg van KOLES- 

TRINE se werking sal gee aan 

enige navraer, professioneel of 

andersins. Gebruikers bestempel 

KOLESTRINE as `n groot seën. 
Tans verkrygbaar in 2 groottes 
teen s/6 en 1o/- (groot) per bottel. 

@ALBUISE VAN LEWER 

KOLESTRINE 
Ledig die Galblaas 

M$3-lA 
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Om te vra is vry 

Oor Die Buiteblad 
Twee brs. het besware teen die 

buiteblad. Oudl lzak Buys van 
Delareyville verwys na die voorstel- 
ling van Jesus as Kind tussen die 
leraars (Lukas 2) volgens die voor- 
stelling van Riemenschneider wat op 
die buiteblad van ons Januarie uit- 
gawe verskyn het. ,In ons aan- 
bidding” skryf die br. ,moet Hy 
nooit iets anders wees as hoogheilig”. 

Br. N. J. Strydom, die skriba van 
die gemeente Villieria, skrywe om 
namens sy kerkraad beswaar te 
maak. Hy skryf: ,Die eerw. kerk- 
raad voel dat dit nie gepas is vir 'n 
Protestantse kerk om afdrukke waar- 
op die Christus-figuur voorgestel 
word op die buiteblad te plaas nie.” 

Die twee besware kom maar op 
dieselfde neer en daarom beantwoord 
ons hulle tesame. Die besware sou 
seker nie geopper gewees het nie as 
die beswaarde brs. rekening gehou 
het met die tweede Persoon van die 
goddelike drie-eenheid in die hemel 
én tydens sy omwandeling op aarde. 
As God, soos Hy in die hemel was 
voor sy menswording, kan van Hom 
geen afbeelding gemaak word nie, 
soos Exod. 20:4, dws. die tweede 
gebod baie duidelik leer. 

Maar dit het God behaag om sy 
Seun in diensknegsgestalte (Filip 
2:7) vlees te laat word op aarde en 
“Hy moes in alle opsigte aan sy 
broeders gelyk word” (Hebr. 2:17) 
uitgesonder die sonde (4:15). Hier 
op aarde het Hy dus nie alleen 'n 
goddelike natuur gehad nie, soos voor 
sy menswording in die hemel, maar 
ook 'n menslike natuur. En met hier- 
die menslike natuur van Jesus het 
die beswaarde brs. geen rekening ge- 
hou nie. Ons verwys hulle na die 
Heidelbergse Kategismus, Sondag 5 
en 6 en 14. 

Meer kere word deur allerhande 
mense die fout begaan om sy mens- 
like natuur oor die hoof te sien. En 
omdat die brs. in hierdie geval blyk- 
baar ook die menslike natuur van 
onse Heer bietjie uit die oog verloor 
het, daarom het die voorstelling van 
Jesus as Kind deur die kunskilder 
hulle teen die bors gestuit. 

Hulle sou liewer dergelike plate op 
die voorblad nie wil hê nie. Dit is 
egter maar verskil in smaak. By 
ander lesers val die plate juis in 
besondere mate mee. En intussen 
het 'n ander kerkblad, nl. Die Voor- 
ligter van die Ned. Geref. Kerk in 
"Transvaal ons hierin gevolg. Or 
hulle twee jongste buiteblaaie het al 
twee plate verskyn. 

Joh. Dreyer. 

DIE HERVORMER 

ORE ROER RE OO RR OE OE 

Telefoon No. 2-3143 

Die Brilledokter 
(Edms.) Bpk. (J. Klompie) 

ANDRIESSTRAAT 168 
PR E TO R EA 

Oë Toets Vry 
3 

Foon 387708 — Na-ure 26302 
Bus 2049 

Arma Carpet House 
(Bestuurder - Albert Bernstem) 

TAPYTHANDELAARS EN 

BINNENSHUIS VERSIERDERS 

KERKSTRAAT-OOS 371 
oor PRINSLOOSTRAAT 

PRETORIA 
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A. W. DIEPERING 
en SEUN 

STADSENTRUM 11 - Tel. 22646 
PRETORIA 

Agente vir 

ADLER Tikmasjiene 
Feparasies en diens aam alle 

soorte tikmasjieme 

PRETORIA SE GROOTSTE 
HAARKAPPERSALON 

JAN DE VRIES 
PAUL KRUGERSTRAAT 265 

(tussen Pretorius- en 
Schoemanstraat) 

Vir die Beste Dienste ! 

Goeie advies van 

DR. 

eienskappe : 

@ Rygemak 

@ Betroubaarheid 

@ Spaarsaamheid 

CARFIX: 

Indien u op soek is ma `n ligte kar 

met die volgende beproefde 

dan moet u keuse val op 'n nuwe 

NASH Metropolitan 
teen $695 kompleet met draadloos 

Fraai Belyning — Skitterende Kleure 
Kom sien hulle by . . .. 

HAAK SE GARAGES (EDMS.) BEPERK 
(Opgerig in 1901) 

H/V. BOSMAN- EN PRETORIUSSTRAAT, PRETORIA 

en onthou . . .. 

HA A K se Gebruikte Karre is GO E D ' 

ee ee AE ED PP PP 
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RESIDENSIE HOTEL 

SCHOEMANSTRAAT 185 
Bus 548 — Foon 2/1712 

Vir Hoogstaande 

` KERKRAADSDRAG 

' TOGAS mm ad 
ë SNYERSPAKKE OOK — 

* DAMESUITRUSTING VAN PiEDEEON HOTEL ANDRIESSTRAAT 388 
Raadpleeg Eerste vir 

UNIEWINKELS 
Foon 2/2766 

KERKSTRAAT 275, PRETORIA. 

F. Groeneveld (Bestuurder) 
LTTIIITIIITITITITIITITIITIITIITIITIITIITIITITITIITITIITES 

Takke: 

JOHANNESBURG : Jeppestraat 168. $ 
VEREENIGING : Uniewinkels Marklaan 12. 
HEIDELBERG: Uniewinkels, Voortrekkerstr 41. 
BENONI Uniewinkels, Prinslaan 79(b). 
GERMISTON: Uniewinkels, Presidentstr. 279. 

| ERMELO: Gebrs. Stolp Beperk. 
| PIET RETIEF: Gebrs. Stolp Beperk. 

MORGENZON: Gebrs. Stolp Beperk. 
| KAAPSTAD: ,Pickles”, Parlementstr. 31. 
| EL VLIES: EE ER LEWENSBELANGRIK 

Uniewinkels, Voortrekkerstr. 105 VIR 

WARE GESONDHEID 

Dis welbekend dat die Spysver- 
tering. elke orgaan en funksie van 
die liggaam affckteer. Om Kroniese 
of Senuweeagtige Slegte Spysver- 
tering te verwaarloos is onteenseglik 
dwaas en kan baie nadelige gevolge 
hê. 

Asuly.... 
As u die gevoel van 'n knop in die 

Maagkrop kry, swaar kry om te 
sluk, braking of cnige van die 
ergste vorms van Kroniese Slegte 
Spysvertering ondervind dan is dit 
u plig teenoor uself om die Dr. 
Heinz-Maag-Drank te gebruik. 

HOEË DIT WERK 
Die Dr. Heinz-Maag-Drank ver- 

vang die natuurlike Maagsappe 
wat verlore is in sulke gevalle, 
maar wat absoluut noodsaaklik is 
vir behoorlike Spysvertering. 

DIE DR. HEINZ- 
Dis sagter...dis beter 
dis meer ekonomies grootte MAAG-DRANK 
EE vk vervaardig Die prys is 60 per bottel en die 
FUWI6R gebruiker weet vanaf die eerste 

N Hendelsnavrae: dosis hoeveel baat hy by die 

SPESIAAL GEMAAK VIR ie EE ED JEUGDIGES & SKOOLDOGTERS N osbus EE EP EER OE N Met lissies Johannesburg nie. een lyer aan langdurige 
Slegte Spysvertering moet nalaat om 
hierdie behandeling te probeer nie. 

(EER EE WE WEE EE EE |Y9- Vd BETER 
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VERKRYGBAAR. IN 
1 pd. 3 pd. en a pd. 

DANKIES 

oplegeg T.W.B. 2610 


